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Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT
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Van de redactie
Hella Balster

Beste lezers,

Terugblikkend op de laatst weken mogen 
wij constateren dat de 24 uur van Rowol 
ondanks vele slagen geen geslaagde record-
poging heeft opgeleverd. Wel heeft ons 
Koninkrijk zich doen gelden met de uitrei-
king van een lintje en de Koningsspelen; 
beide keren op de tennisbaan.

Met ingang van deze maand hebben wij 
een nieuwe rubriek waarbij verhalen van 
dorpsbewoners opgetekend worden op de 
bank bij de haven. De rubriek wordt ver-
zorgd door dorpsgenoot en dichter Albert 
Boelen.

Zaterdag 3 juni arriveren fantastische 
Engelse driewielers bij de molen. Zeker 
een bezoek waard!

Veel leesplezier!
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Henk Buring geridderd
Op 26 april werd Henk Buring, van 
niets wetend, door zijn werkgever naar 
de kantine van de tennisbaan ontvoerd. 
Daar werd hij door zijn vrouw, dochter 
en vriend, familieleden, kennissen en 
mensen van de tennisvereniging, ODA en 
Dorpsbelangen ontvangen. Hij wist niet 
wat hem overkwam. Maar toen burge-
meester Klaas Smid met zijn secretaresse 
verscheen, kreeg hij het door. Het had de 
koning behaagd hem te ridderen tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau, vanwege zijn 
vrijwilligerswerk. Want, dat had Henk vele 
jaren gedaan. In zijn jeugd hield hij zich al 
bezig met het jeugdblad Blitz. Verzorgde 
samen met anderen de Toto-Lotto voor 
ODA, was jarenlang bestuurslid van 
Dorpsbelangen, 25 jaar bestuurslid van de 
tennisvereniging Roderwolde en tevens 
vanaf het begin, tot nu toe, werkzaam in de 
accommodatiecommissie van de club en 
coördinator van de vrijwilligers die mee-
hielpen met de realisatie van het MFA. Als 
er iemand in aanmerking komt voor zo’n 
lintje, dan is dat Henk wel en het is hem 
van harte gegund.

Opening seizoen molen Woldzigt en 
Meul’nkaomer

Op feestelijke wijze werden op vrijdag 28 
april, ter gelegenheid van de start van het 
nieuwe seizoen, de molen Woldzigt en de 
Meul’nkaomer geopend. Voorzitter Harm 
Jansen deed dat voor de molen en voorzits-
ter Ada van Dijk voor de Meul’nkaomer, 
die al 30 jaar bestaat.

Zij overhandigde drie mensen van het 
eerste uur voor hun inzet een bos bloemen. 
Dat waren Ida Ensing, Annie Scheepstra 
en Gré Bijholt. De voorzitter van Het 
Drents Landschap gaf het startsein van 
de 24-uurs oliemarathon, die succesvol is 
verlopen.

ANWB pechhulp voor fietsers gaat ver
Ik wist, dat er via de ANWB een mogelijk-
heid bestond voor het afsluiten van een 
verzekering voor pechhulp voor fietsers, 
maar had er nooit iets van gemerkt. Tot 
een paar zondagen geleden. Toen ik tijdens 

Foto: Lia Snoek
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het drinken van de koffie naar buiten keek, 
kwam er vanaf de Kruiskamp opeens 
een wegenwacht aan rijden en de chauf-
feur had door het raam een e-bike aan 
de hand. Een ongebruikelijk tafereel. Hij 
reed met de fiets naar het café Het Rode 
Hert. Een vrouw stapte uit de auto en nam 
de fiets over. Even later kwam een man 
op een e-bike aanfietsen en stopte daar 
ook. Waarschijnlijk was dat de man van de 
vrouw. Omdat het café gesloten was, liep 
de wegenwacht met de fiets naar de buren. 
Hij kwam al snel zonder fiets weer terug. 
Samen met de vrouw stapte hij weer in de 
auto en reed weg. Dat deed de man even-
eens, maar dan op zijn eigen fiets. Even 
later kwam vanaf de Roderwolderweg een 
grote bergingsauto van de fa. Poort uit 
Hoogkerk aangereden. Deze stopte ook bij 
het café. De chauffeur haalde de fiets bij de 
buren vandaan en laadde die op de grote 
bergingsauto en reed weg. 

Het blijkt dus, dat zo’n verzekering werkt 
en dat de service van de ANWB ver gaat.

Fietstunnel Brunlaan pas klaar in het najaar 
van 2018
Ik las in de krant, dat de fietstunnel, die 
onder de weg van Peize naar Groningen 
zal komen, pas eind 2018 klaar zal zijn. De 
aanpassing van het bestemmingsplan is 
nu in voorbereiding en de grond moet ook 
nog worden aangekocht door de provincie. 
Het zal wel aan mij liggen, maar ik begrijp 
er niets van, dat dit nu nog moet gebeuren. 
In 2013 is er immers een handtekeningac-
tie geweest in ons dorp en direct daarna is 
de boel, samen met Dorpsbelangen Peize, 
in werking gezet. Bovendien is het geld ook 
al een hele tijd beschikbaar. 

Eerst maar eens afwachten of de bouw 
ook daadwerkelijk eind 2018 wordt 
gerealiseerd.

Peilschaal grondwaterstand hersteld
De peilschaal, die staat bij de picknickplek 
op de driesprong aan de Roderwolderdijk 
was door onverlaten vernield. Intussen is 
er een compleet nieuwe bescherming aan-
gebracht.Laten we hopen, dat deze nu een 
lang leven beschoren is.

Boekpresentatie Ada van Dijk
Vrijdag 12 mei presenteerde Ada van 
Dijk bij de molen haar nieuwe boek 
Tichelwerken in de Kleibosch, het tweede 
deel in de Historische Reeks Roderwolde. 

Na haar openingswoord gaf Jan Battjes een 
uiteenzetting over het maken van kloos-
termoppen, plavuizen, dakpannen e.d. 
zoals dat in die tijd in het Kleibosch ook 
gebeurde. Hij deed dat aan de hand van 
verschillende voorwerpen. Daarna over-
handigde Ada het eerste exemplaar van 
haar nieuwe boek aan onze dorpsgenoot 
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en burgemeester van de gemeente 
Noordenveld, Klaas Smid.

Vervolgens werd een ieder, onder het 
genot van een hapje en een drankje, in de 
gelegenheid gesteld het boek te kopen en 
elkaar eventueel bij te praten.

Schoolnieuws
Hijko Mekkes

Schoolvoetbal
Op woensdagavond 12 april vonden het 
schoolvoetbaltoernooi voor “kleine scho-
len” in de gemeente Noordenveld plaats 
op de velden van v.v. GOMOS in Norg. We 
deden dit jaar met maar liefst twee teams 
mee. Eén van beide teams wist alle wed-
strijden te winnen en werd daardoor 
kampioen. Op woensdag 24 mei mag dit 
team meedoen in Assen aan de regiofinale 
voor “kleine scholen” meedoen.

Koningsspelen groep 1 t/m 4 en sportdag 
groep 5 t/m 8
Op vrijdag 21 april 2017 vierden we voor 
de vijfde keer de Koningsspelen. Ook dit 
jubileumjaar bestonden de Koningsspelen 
uit het Koningsontbijt, de Koningssportdag 
en als warming-up het lied van Kinderen 
voor Kinderen. De tennisvereniging in 
Roderwolde heeft voor een feestelijke en 
sportieve invulling van deze dag gezorgd. 
De kinderen hebben er erg van genoten! 

De leerlingen van groep 5 t/m 8 deden mee 
aan de gemeentelijke sportdag in Roden. 
Deze vond plaats bij het sportcentrum in 
Roden en de voetbalvelden van V.V. Roden. 
Er werd zowel binnen als buiten gesport. 
De kinderen hebben zelf kunnen kiezen uit 
een aantal sporten, zoals zwemmen, bas-
ketbal, unihockey, voetbal, atletiek, trefbal, 
en slagbal. De dag werd afgesloten met de 
traditionele Estafetteloop tussen alle scho-
len in de gemeente Noordenveld. 

CITO Eindtoets
Op vrijdag 12 mei hebben de leerlin-
gen van groep 8 de uitslag van de CITO 
Eindtoets te horen gekregen van mees-
ter Hijko. We zijn erg tevreden over de 
resultaten van alle leerlingen en ook over 
het daarbij behorende resultaat van onze 
school. Goed gedaan groep 8!

Foto’s: Lia Snoek
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Groep 8

Rofo 2017
Donderdag 11 mei had groep 8 een Rofo avond 
georganiseerd.

Het woord Rofo betekent eigenlijk Roderwolde 
Foxwolde.

He thema was Amerika.

Toen iedereen er was zijn we begonnen met een 
paar spellen. Er waren 4 rondes waarvan je 2x 
rugbyen 1x darten en 1x hoepels gooien zelf 
vonden we rugby het leukst. Daarna gingen we 
wat drinken en eten. We hadden frisdrank en 
allerlei soorten snoep gekocht. Ook hadden we 
chips en popcorn gekocht. Na de pauze hadden 
we een speurtocht georganiseerd. We hadden 
vragen bedacht over Amerika die iedereen niet 
zo moeilijk want na 10 minuten was iedereen 
alleen nog maar opzoek naar het zakje met de 
sleutel. Toen dat best wel lang begon te duren 
hadden we maar een tip gegeven. En toen vond 
meester Hijko het zakje. En daarna kreeg hij 
samen met zijn groepje een prijs. Toen ieder-
een weer in het lokaal was hebben we liedjes 
gedraaid en lekker wat gegeten en gedronken. 
Het was heel gezellig en iedereen vond het leuk.

Gemaakt door Anne Krul en Madelon Keun

Jarigen

Daan Boonekamp wordt op 8 juni 5 jaar
Matthijs Middendorp wordt op 14 juni 5 jaar
Valerie Middendorp wordt op 14 juni 5 jaar
Sirius Eldering wordt op 16 juni 11 jaar
Bas ter Steege wordt op 25 juni 10 jaar
Jesse Vrieling wordt op 28 juni 11 jaar

Koningsspelen 2017
Foto’s: Lia Snoek

Groep 1 en 2
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Peuterspeelzaal Dreumes

Hallo allemaal,

De tijd vliegt, kinderen worden groot. Dat 
merken we ook op de peuterspeelzaal. Op 
dit moment is er een flinke doorstroming 
van kinderen die vier jaar worden. Dit 
hoort er natuurlijk allemaal bij, maar ons 
groepje dunt op dit moment wel een beetje 
uit. Gelukkig komt er nog wel een nieuwe 
peuter bij in mei.

Met de kinderen werken we op dit moment 
over het thema ‘verkeer’; Hoe kom je op de 
peuterspeelzaal, op de fiets, lopend of met 
de auto. Waar let je op in het verkeer, hoe 
steek je over en nog veel meer dingen die 
allemaal met het verkeer te maken hebben.

Op 9 juni gaan we op schoolreisje naar 
Nienoord in Leek. De kinderen verheugen 
zich er nu al op. 

Ook gaan we natuurlijk nog iets heel moois 
voor papa maken, want 18 juni is het 
immers vaderdag. 

Geboortes/ nieuw/ verjaardagen;
- 4 mei is Luca trotse broer geworden van Tim.
- 13 mei is Lizabeth vd Meer 2 jaar geworden           
en komt ze bij ons op de peuterspeelzaal.

- 17 mei wordt Tim Frederiks 3 jaar
- 30 mei wordt Deniek Slagter 4 jaar. Ze gaat 
naar de Marke in Roden

Groep 3 en 4
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 - 15 juni wordt Jula Paling 4 jaar
 - 28 juni wordt Elvira Moedt 4 jaar. Ze gaat 
naar de Rank in Roden

Allemaal van harte gefeliciteerd en heel 
veel plezier gewenst op de basisschool!

Verenigingsnieuws

Dorpshuis

Jaarverslag
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van 
Stichting Dorpshuis Roderwolde e.o.

Het dorpshuisbestuur hoopt op deze wijze 
zoveel mogelijk mensen, waaronder onze 
donateurs, te informeren over het reilen 
en zeilen van het dorpshuis.

Bestuurssamenstelling 2016
h Henny Haisma, voorzitter 
h Anja Schuiling, penningmeester 
h Gerda Boonstra, secretaris 
h Henk Roelfzema, lid
h Hedzer Stelma, lid
h Erik Beumer, lid 
h Leon Roelofsen, lid
h Stijn Bodde, lid
h Jannie Stoffers, lid 

Minstens iedere maand komt het bestuur 
bijeen om de dagelijkse gang van zaken 
te bespreken en komende activiteiten te 
stroomlijnen en eventueel te regelen. Er is 
geregeld overleg met onze gebruikers, de 

gemeente en onze partners in het MFA. Het 
bestuur houdt zich in brede zin bezig met 
de exploitatie van het dorpshuis.

We zijn blij met de leden die zich dit jaar 
bij het bestuur aangesloten hebben, hier-
door zijn we weer na een periode met (te) 
weinig leden op volle sterkte.

Anja neemt vanaf begin 2017 afscheid 
als penningmeester, samen met Hindrik 
Schuiling heeft zij een aantal jaren de 
financiën en de planning op zich genomen. 
Henk Roelfzema zal haar taak overnemen.

Daarnaast wordt het bestuur in allerlei 
acties en evenementen ondersteund door 
de activiteiten commissie waardoor we 
ook dit jaar met vreugde kunnen melden 
dat het dorpshuis er financieel weer posi-
tief bij staat.

Natuurlijk de grootste inkomstenbron was 
de Rowolmer fair en Rowolmer rondrit die 
dit jaar al voor de 5e keer gehouden is en 
een groot succes was. Daarnaast brachten 
ook acties als de oliebollenactie, potgrond-
actie, oudejaarsborrel, wandel2daagse en 
dauwtrappen leuke bedragen binnen. We 
hopen dit ook het aankomende jaar weer 
te kunnen organiseren met behulp van een 
groot aantal vrijwilligers.

Gebruikers
Diverse verenigingen en sportclubs heb-
ben in 2016 gebruik gemaakt van het 
dorpshuis. De kinderen van OBS ‘Het Palet’ 
hebben in de sportzaal hun lessen licha-
melijke opvoeding kunnen doen. Ook 
uitvoeringen van onder andere podium 
dag, Floralia, Palmpasen en de musical 
hebben in het dorpshuis een plek gehad. 

Het Rowolmer Archief heeft ook in 2016 
hun ruimte in de kelder van het dorpshuis 
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gehuurd. Met een aantal zaterdagen in het 
jaar is het archief opengesteld geweest 
voor het publiek. 

Helaas maakt ODA geen gebruik meer van 
het dorpshuis omdat zij na een tijdje samen 
geweest te zijn met OWK dit jaar er mee 
gaan stoppen door gebrek aan leden.

Een aantal andere sportclubs/verenigin-
gen maakten dit jaar wederom gebruik van 
het dorpshuis, zoals: de badmintonclub, 
de herenvolleybalclub, damesgymnas-
tiek/volleybalclub en Beter Bewegen voor 
Ouderen.

Ook de vergaderzaal en kantine werden 
regelmatig benut voor vergaderingen en 
andere bijeenkomsten, ook van buiten 
ons dorp. Bijvoorbeeld stempelpost voor 
wandelroutes.

Ook in 2016 heeft Mw. Jansje van Delden 
Yoga lessen gegeven in het dorpshuis.

Voor het komende jaar hopen wij op nog 
meer verenigingen en clubs die gebruik 
willen maken van de dorpshuis voor-
zieningen. Wij willen dit graag gaan 
promoten via de sociale media en kranten.

Mocht u ideeën of plannen hebben, kom 
langs of leg het voor aan een van onze 
bestuursleden.

Activiteiten in 2016
Er hebben ook dit jaar een aantal andere 
en soms niet reguliere activiteiten in het 
dorpshuis plaats gevonden. 

Een opsomming van die activiteiten volgt 
hieronder:
h VOOOR organiseerde wederom 

Palmpasen en de Floralia voor de 

kinderen van OBS ‘Het Palet’ in de 
sportzaal van het dorpshuis.
h Diverse vergaderarrangementen (De 

Kop Breed, Christen Unie)
h De activiteitenladder activiteiten in het 

kader van de dag arrangementen voor 
de kinderen.
h Schoonmaak/klusdagen in en rondom 

het dorpshuis.
h Dauwtrappen en daarna een heerlijk 

ontbijt op Hemelvaartsdag.
h De inmiddels al traditionele en erg 

gezellige Oudejaarsborrel met carbid 
schietende jeugd op het sportveld.
h Toneelvereniging Woldbloem heeft 

in het dorpshuis gerepeteerd met een 
groep jonge inwoners/toneelspelers.
h De Rowolmer Fair; een groots opgezette 

landelijke markt op het sportveld.
h De Rowolmer Rondrit
h De musical van school
h Wandel2daagse voor groot en klein.

Financieel overzicht
Financieel gezien hebben we 2016 met 
een mooi positief resultaat afgesloten, 
mede door alle acties en inkomsten van 
gebruikers. Ook scheelt het enorm dat de 
gemeente de schoonmaakkosten van ons 
over genomen heeft ter compensatie van 
het stoppen van de subsidie.

De grootste kostenpost blijft nog altijd de 
energierekening. Het aankomende jaar 
gaan we proberen met de gemeente in 
gesprek te gaan over het aanschaffen van 
zonnepanelen.

Vanuit het dorp kwam de opmerking dat 
onze consumptie prijzen aan de lage kant 
zijn. Daarom is met instemming met de 
aanwezige donateurs besloten dat de 
prijzen per 12 april 2017 verhoogd zullen 
worden naar 1,75.
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Hieronder het financiële overzicht:
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De “Doefkamp” in ere hersteld
Het hek wat jaren dienst heeft gedaan bij 
het Dorpshuis “De Doefkamp” lag sinds de 
verbouwing afgedankt in de kant van de 
wal, verbogen en vergroeid met de strui-
ken. Op de klussenochtend werd besloten 
om het hek maar eens op te ruimen en uit 
de struiken te halen. Na veel “gerop en 
gescheur” werd het uit de wal getrokken 
en lag het op de straat.

De meningen waren verdeeld: wat moeten 
we met dat oud ijzer misschien kunnen 
we het verkopen, een ander zei het is toch 
een stukje nostalgie. Na lang beraad dach-
ten we dat we er maar eens een expert bij 
moesten halen. Zo gezegd zo gedaan. Siem 
ter Steege gebeld. Siem dacht dat er mis-
schien nog wel wat van te maken viel. Niet 
van het hele hek maar misschien zaten er 
nog goede stukken in.

Hek werd opgeladen en bij Siem afgele-
verd. Op de ALV kwam Siem met een groot 
cadeau. De Doefkamp is in ere hersteld! 

Met dank aan Bart Hagenauw (stralen) 
Dick Bathoorn (spuiten) en alle herstel-
werkzaamheden door Siem heeft het hek 
weer een mooi plekje gekregen bij het 
Dorpshuis/MFA. 

Ontzettend bedankt namens het 
Dorpshuisbestuur!

Tennisvereniging Roderwolde

Koningsspelen
Op vrijdagochtend 22 april vonden in het 
hele land de Koningsspelen plaats. Groep 1 
t/m 4 van Het Palet vertrok na een heerlijk 
Koningsontbijt naar de tennisbaan. Maar 
liefst 20 kinderen kregen daar van trainer 
Jeroen een heuse Tennisclinic: er werden 
allerlei tennisspelletjes gespeeld en veel 
kinderen maakten voor het eerst kennis 
met deze mooie racketsport.

Schooltennisfeest
Ter afsluiting van het tennisproject dat op 
de basisschool plaatsvond, organiseerde de 
vereniging op zaterdagmiddag 6 mei een 
toernooi voor alle basisschoolkinderen 
van groep 3 t/m 8. De opkomst was niet 
zo groot, maar het werd een hele gezellige 
middag, waarbij veel wedstrijdjes werden 
gespeeld en het plezier voorop stond.
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Vind uw kind het leuk om nog vaker te 
tennissen, neem dan een kijkje op de 
baan op vrijdagavond om 18:00. Dan 
vinden de tennislessen plaats. Voor meer 
informatie, kijk op onze website www. 
roderwoldetennis.nl, of stuur een mail 
naar tvr_ledenadministratie@xs4all.nl.

Tennistoernooi rood
Op de heerlijke zonnige zondagochtend 
van 14 mei werd op onze tennisbaan een 
Toernooi Rood georganiseerd voor de 
jeugd van onze vereniging en van omlig-
gende verenigingen.De belangstelling was 
overweldigend: maar liefst 24 jonge tennis-
sers en hun ouders meldden zich op deze 
prachtige zondagochtend bij de tennis-
baan.Trainer Winand van Tennisschool 
Noordenveld had de banen in een groot 
aantal kleine speelveldjes verdeeld, zodat 
bijna alle kinderen gelijktijdig hun wed-
strijdjes konden spelen. 

Kinderen die even niet konden tennissen 
vormden een rij bij de Rowolmer Crêpekar. 
Onze crêpebakker bakte twee uur lang 
zoveel crêpes als hij kon voor kinderen en 
de begeleidende ‘oudere jongeren’. Kortom 
de kinderen genoten volop, hun ouders 
zaten lekker in het zonnetje. Ter afslui-
ting kregen alle deelnemers een demper 
voor op hun racket en een medaille als 
aandenken.

Jubileum
Dit jaar bestaat de tennisvereniging 30 jaar. 
Dit wordt gevierd op zaterdag 1 juli. Ook 
oud-leden zijn van harte welkom om deel 
te nemen aan het jubileum en worden – 
voor zover de gegevens reiken – benaderd 
door de vereniging. 

Lintje voor Henk Buring
Ons erelid Henk Buring heeft op 26 april 
een lintje ontvangen van onze burge-
meester. In een overvolle tenniskantine is 
Henk geëerd met een prachtige toespraak 
waarna hem de versierselen zijn opgespeld.

Foto’s: Lia Snoek
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Rowolmer Archief

Berigt 42: Schoolreis 1957
Het is mei: de tijd van de schoolreisjes breekt aan. Waar tegenwoordig de kinderen vaak 
met een luxe touringcar naar een pretpark worden vervoerd, ging het vroeger een stuk 
gemoedelijker. Als het even kon ging de reis per fiets en waren de uitjes rustiger (en voor-
deliger). Ook het aantal benodigde begeleiders was toen lager.

Dat was in Roderwolde 60 jaar geleden niet anders. In de Schoolkrant van juni 1957 staat: 
“Schoolreisjes 1957 -- 17 t/m 22 juni: fietstocht van de hoogste klassen door Drenthe via 
Emmen, Meppel en Appelscha.” 

Een flinke, meerdaagse, fietstocht, die langs jeugdherbergen liep. Onderweg werd ook een 
bezoekje gebracht aan Giethoorn, waar voor de beide pramen van hotel “De Waterlelie” 
nog alle ruimte op het water was.

Meisjesboot
Boven (van links naar rechts): Geesje Hut, Lammie van Zanten, Jantje Buring, Jannie Koopman, 
Zwaantje Rademaker, Willy Belga, Garrie Buring, Tekela van der Velde.
Onder: juffrouw Meester, Rikie Datema-Rademaker, Antje Koopman, Janna Datema, Jantje 
Bakker, Gebbina Klevering, Anna Jansen.
Jongensboot
Boven: Jan Lubbers, Pieter Smilda, Hendrik Doedens, meester Van der Velde, Roelof van der 
Heide, Jannes Belga.
Onder: Meindert Veenstra, Henk van der Veen, Bouke Jansma, Jan Veenstra, Jan Vogelzang, 
Harm Barelds.



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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INGEZONDEN

Koninklijke onderscheiding voor Henk Buring!
Willem van der Velde

Op 26 april werd Henk Buring door zijn 
werkgever met een collega op pad gestuurd 
voor een klus. Dat aan het eind van de rit 
deze klus in Roderwolde bleek te zijn, was 
merkwaardig. Dat het ook nog eens om het 
clubgebouw van de tennisvereniging bleek 
te gaan, was al helemaal merkwaardig. 

Toen hij bij aankomst in de oranje-ver-
sierde kantine werd opgewacht door 
burgemeester Smid in vol ornaat met 
ambtsketen, samen met een twintig-
tal familieleden, vrienden en bekenden, 
begon Henk iets te dagen. En toen dorps-
genoot Smid de formule ”Het heeft Zijne 
Majesteit de Koning behaagd…” uitsprak, 
was wel duidelijk dat het om de uitrei-
king van een “lintje” ging, een Koninklijke 
onderscheiding: de benoeming tot lid in de 
Orde van Oranje-Nassau.

Dat was natuurlijk niet voor niets, Henk 
heeft in meer dan 40 jaar van zijn leven 
veel vrijwilligerswerk verricht en drie 
verenigingen uit Roderwolde namen 
het voortouw om dat op deze manier te 
waarderen. 

Even in het kort de voornaamste 
werkzaamheden:

- bij ODA was Henk wedstrijdsecretaris, 
toernooi-organisator, penningmeester en 
25 jaar functionaris voor de toto-lotto. Bij 
ODA werd hij daarvoor al benoemd tot lid 
van verdienste.

- bij Dorpsbelangen was hij onder meer 
secretaris en vervulde twee bestuursperio-
des van 9 jaar. Voor het Rowolmer Archief 

was hij belangrijk bij de verbouwing bin-
nen de MFA.

- bij de tennisvereniging is Henk al bijna 
30 jaar betrokkken als bestuurslid en als 
functionaris.

Kortom, meer dan genoeg om een lintje te 
rechtvaardigen!

Openluchtspel Roderwolde

Oproep
Wie vindt het leuk om een digitaal foto-
boek samen te stellen?

Van de voorstellingen van het openlucht-
spel in Roderwolde worden jaarlijks mooie 
foto’s gemaakt. Deze foto’s willen we graag 
verwerken in een digitaal fotoboek. 

Vind je dit een leuke klus, stuur dan een 
mail naar info@openluchtspel.nl. 
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NATUUR EN OMGEVING

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

Als je een verhaaltje schrijft over de was-
beerhond (Wôlmer van april) en je wilt 
het verschil duidelijk maken met de was-
beer, is het wel een beetje frustrerend dat 
de namen onder de plaatjes verwisseld 
worden. Daarom nog maar even een recti-
ficatie. Het bovenste plaatje is de wasbeer, 
het onderste de wasbeerhond.

Vogels en gevoel

“In mei leggen alle vogeltjes een ei”, ieder-
een heeft deze spreuk wel eens gehoord. 
Overigens staat mei hier voor lente, want 
veel soorten broeden al een tijdje en de 
eerste jonge vogels zijn in april al weer 
gesignaleerd.

Aan een geboorte van een jong, in dit 
geval het leggen van eieren, gaat net als 
bij zoogdieren een paring vooraf, een 
stukje liefdesleven dus. Lang is gedacht 
dat alleen de Homo Sapiens, de mens dus, 
een gevoelsleven kent en dieren handelen 
op basis van hun instinct. De wetenschap 
heeft echter aangetoond dat dieren en 
dus ook vogels een rijk gevoelsleven ken-
nen. Uit een onderzoek naar koolmezen 
is bijvoorbeeld gebleken dat de ene vogel 
meer durft dan de ander. Natuurlijk komt 
dat ook tot uiting bij paarvorming en 
voortplanting. Denk maar eens aan de 
levenslange trouw van een paartje ganzen 
of zwanen.

Veel van deze interessante wetenswaar-
digheden staan in het onlangs verschenen 
boekje van Elvira Werkman: Vogels en de 
liefde.

Wasbeer 

Wasbeerhond 

Grauwe gans met jongen in De 
Onlanden (april 2017)

Gezin Knobbelzwaan (man 
achter met grote knobbel)
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Veel standvogels (vogels die het hele jaar 
in hun broedgebied blijven), maar ook 
trekvogels, blijven vrijwel altijd hun vaste 
broedplaats trouw.

Tureluurs bijvoorbeeld zoeken ieder voor-
jaar na een overwintering in het Zuiden en 
een tocht van soms duizenden kilometers 
vaak dezelfde graspol of exact hetzelfde 
nest weer op. Die weten ze dus feilloos te 
vinden. De partnertrouwe ganzen blijven 
ook op de tocht naar verre oorden steeds 
samen met hun wederhelft, maar veel 
weidevogels, zoals de tureluur en ook ooie-
vaars, ontmoeten hun partner pas weer op 
de broedplek. Een soort lat-relatie dus.

De liefde van de man gaat door de maag, 
maar die van de ooievaar door het nest. 
Het nest is de enige plek waar een ooie-
vaarspaartje elkaar ontmoet. Ze trekken 
niet alleen apart naar het zuiden, ze foera-
geren meestal ook afzonderlijk. Op het nest 
tonen ze elkaar hun liefde, o.a. door de 
ceremoniële begroeting met het klepperen 
en het achteroverslaan van de kop. Na de 
overwintering is de ooievaarsman meestal 
als eerste terug op het nest en wacht daar 
op de terugkeer van zijn vrouwtje. Vaak 
is dat zijn vaste partner, maar er wordt 
ook wel eens van partner gewisseld. Soms 
wordt er om een nest gevochten en dat 
kan er heftig aan toe gaan. Er zijn wel eens 
mannetjes die het loodje leggen, omdat ze 

door de scherpe snavel in het hart worden 
getroffen. Voor zover mij bekend zijn er in 
Roderwolde e.o. nog niet zulke gevechten 
waargenomen.

Nog een voorbeeld van vogelgedrag, dat 
gebaseerd is op kennis of slimheid, is dat 
van een aantal eenden soorten. De pullen 
(kuikens) van bijvoorbeeld de bergeend 
zijn zeer kwetsbaar voor roofvogels, voor 
roofdieren (marterachtigen, vossen) en 
zelfs snoeken. Om die reden wordt er 
vaak door één van de volwassen dieren 
op een grote groep jongen “gepast”, zodat 
de andere ouders zich met bijvoorbeeld 
het foerageren bezig kunnen houden. Een 
soort gastouderschap dus. 

De bergeend op onderstaande foto begeleidt 
niet alleen haar eigen jongen, maar ook 
die van een aantal van haar soortgenoten. 
Op onderstaande foto staan 11 van de 20 
pullen, die keurig achter hun “babysitter” 
aanzwommen.

(Wordt vervolgd)

Tureluur

Begroetingsceremonieel met jongen



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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VAN ONDER DE WIEKEN

Het seizoen is nu echt begonnen 
Dirk Magré

Nog net een week voor de seizoens-
opening was er een fietstocht door de 
Onlanden georganiseerd door Het Drentse 
Landschap. Start voor de molen en na 
afloop de mogelijkheid een kopje koffie of 
thee te drinken in de molen.

’s Middags om 13:00 uur stond een mooi 
ploegje fietsers voor de molen om onder-
leiding van Wil Schröder een mooie (wel 
beetje koele) fietstocht te maken.

Seizoensopening
Op vrijdag 28 april om 16:30 uur was het 
dan echt zover: Molen en Meulenkaomer 
openden hun deuren voor de start van 
het nieuwe seizoen dat t/m 17 september 
duurt.

Vijf middagen per week (dinsdag t/m 
zaterdag zijn beide gelegenheden open om 
u te ontvangen.

De voorzitters van molen en 
Meulenkaomer hadden elk een kort 
woordje en daarmee was onder het genot 
van een hapje en een drankje het seizoen 
geopend.

Tijdens de seizoensopening is tevens de 
nieuwe werkkleding voor de vrijwilligers 

van Woldzigt geïntroduceerd. We lopen nu 
allemaal in het groen.

Olieslag marathon

Direct aansluitend aan de opening van het 
seizoen klonk een gongslag voor aan de 
oprit van de molen.

Erwin van Liempd, directeur van Het 
Drentse Landschap gaf hiermee exact om 
17:00 uur het startsein voor een 24 uur 
durende marathon olieslaan.

Helaas is de aanmelding bij het Guiness 
Book of records “afgeketst”. Zij konden 
onvoldoende competitie vinden in dit 
voorstel. Wellicht lukt het als we andere 
oliemolens kunnen uitdagen om een 
record te zetten en dat dan een volgende 
molen dat probeert te verbeteren. Wellicht 
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iets om in de toekomst mee aan de slag te 
gaan.

Inzameling voor zorgboerderij
Tijdens het 24 uur achtereen open zijn 
van de molen werd geen toegang geheven. 
Wel werd aan de bezoekers gevraagd een 
vrijwillige bijdrage te doen ten behoeve 
van de zorgboerderij Achterstewold uit 
Peize. Albert Boelens van de zorgboerde-
rij verzorgt geheel belangeloos samen met 
zijn pupillen regelmatig het voorterrein 
van de molen (wieden onder de hagen; 
snoeien van de hagen; graskanten afsteken; 
straat van begroeiïng ontdoen enz.). Daar 
konden we op deze manier mooi iets voor 
terugdoen.

Ontbijt voor de molen
Op zaterdag 29 april was een ontbijt geor-
ganiseerd voor iedereen die daar aan wilde 
deelnemen.

Voor een geringe bijdrage van € 1,50 per 
persoon stonden allerlei heerlijkheden 
klaar.

Albert Heijn Roden heeft dit ontbijt (en de 
warme hap voor de olieslagers in de mara-
thon) gesponsord. Achteraf bleek dat zij 
dit voor de volle 100% hebben gedaan. Dat 
maakte het mogelijk om ook de opbrengst 
van het ontbijt toe te voegen aan de pot 
voor de zorgboerderij.

Aan het eind van de oliemarathon konden 
wij een bedrag voor de zorgboerderij note-
ren van:

Einde oliemarathon
Op zaterdag 29 april klokslag 17:00 uur 
hebben we de oliemarathon beëindigd. In 
dit geval was het ook letterlijk klokslag 
want op dat moment werd voor ons de 
kerkklok in de Jacobskerk geluid.

Schoolgroepen bakken koekjes
Van bijna alle basisscholen uit de gemeente 
Noordenveld komen de groepen 5 een keer 
op bezoek in de molen om samen koekjes 
te bakken en een rondleiding te krijgen 
door de molen. Het gaat om zulke aantal-
len groepen (en kinderen) dat daar wat 
meer hulptroepen in de molen bij nodig 
zijn.

Op woensdag 26 april hebben we met 
een aantal vrijwilligers “geoefend” in het 
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koekjes bakken zoals dat met de kinderen 
zal gaan gebeuren.

Dit werd een gezellige happening met als 
afsluiting een kop koffie / thee met de zelf-
gebakken koekjes.

We zijn er nu helemaal klaar voor om in 
totaal 382 kinderen te begeleiden bij het 
afwegen, kneden, vormen en uiteindelijk 
bakken van hun porties koekjes met meel 
van de molen.

Expositie schoolkinderen Het Palet in 
Woldzigt
De wisselexpositie in het graanmuseum 
(bovenverdieping linker zijvleugel) is dit 
jaar ingericht door de leerlingen van onze 
eigen basisschool Het Palet. Van groep 1 
t/m 8 werden kunstwerken geproduceerd 
tijdens de themaweken “Kunst”.

Doordat de seizoensopening precies in de 
meivakantie viel, moest dit op een ander 

moment met de kinderen feestelijk worden 
gevierd. Dat werd dinsdag 2 mei ’s middags 
direct na schooltijd. Ook hierbij kwam de 
burgemeester zijn opwachting maken. Met 
een paar vriendelijke woorden verklaarde 
hij de expositie formeel geopend.

Vervolgens zongen de kinderen nog een 
lied voor de molen en werd het afgeslo-
ten met een glas fris en een koekje van 
molenmeel.

Opleiding molengidsen
Op dinsdag 2 mei is opleiding van de eer-
ste molengidsen van Drenthe afgerond. Na 
nog een aantal onderwerpen behandeld te 
hebben is aan alle deelnemers een certi-
ficaat “molengids” uitgereikt. Nu kunnen 
ze (als ze dat willen) zich verder in de 
praktijk bekwamen in het rondleiden van 
bezoekers in de molen van hun keuze.

Natuleum
Het is gelukt! Onze 155 liter lijnolie is 
in Tiel bij Vliegenthart verwerkt tot 200 
liter natuleum. 150 liter gaat direct naar 
Het Drentse Landschap. We hebben in 
de molen 50 liter in bussen van 2,5 en 1 
liter om het direct aan belangstellenden te 
verkopen. Geen carboleum meer, maar het 
veel minder milieu belastende natuleum is 
nu dus mogelijk.
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Boekpresentatie
Om te voorkomen dat die eerste weken 
van het nieuwe seizoen een beetje saai 
zouden worden zijn er nog meer vermel-
denswaardige gebeurtenissen.

Op vrijdag 12 mei werd het boekje 
“Tichelwerken in de Kleibosch” van Ada 
van Dijk officieel ten doop gehouden.

Het eerste exemplaar werd voor de molen 
bij een feestelijke gelegenheid aangebo-
den aan de burgemeester Klaas Smid. Met 
een paar mooie woorden (o.a. dat hij dit 
als onderdeel van zijn “inburgering” met 
aandacht zal lezen) nam hij dit eerste 
exemplaar in ontvangst. Daarna was er 
nog even een gezellig samenzijn met een 
drankje en een hapje.

Walk for Life Groningen
Zaterdag 13 mei hebben jullie misschien 
wel een heel aantal wandelaars gezien 
in fel groene shirtjes. Zij deden mee 
aan “walk for life” en kwamen vanuit 
Groningen via Peize een poosje uitrusten 
voor de molen.

Zij willen jongvolwassenen, van 18 t/m 35 
jaar, die met kanker worden geconfron-
teerd, hoop geven, kracht bieden om hun 

leven weer op te pakken. Jonge mensen, in 
de opbouwfase van hun leven, geconfron-
teerd met kanker perspectief geven voor 
hun toekomst. Dit doen zij door een wan-
del- en loopevenement te organiseren voor 
jongvolwassenen (18 – 35 jaar), geconfron-
teerd met kanker. Met als doel: aandacht 
te vragen- en geld te genereren voor deze 
groep.

Ze troffen het deze dag bijzonder goed. Het 
was tenslotte ook nog Nationale Molendag 
met daarbij pannenkoeken voor de molen 
met de opbrengst ten behoeven van de 
kinderen van de basisschool en peuterklas.
Dus ook die zaterdag was het weer een 
drukte van belang voor de molen!

Activiteiten in Woldzigt en voor de komende 
tijd:

h elke week van dinsdag t/m zaterdag 
13:30 - 17:00 uur: molen open voor 
publiek.
h zaterdag 20 mei ’s middags: De 

Leekstermeer wandeltocht (georga-
niseerd door Rotaryclub Groningen 
West) komt door Roderwolde. 
Woldzigt is stempelpost. Ook dit is 
een wandeling met opbrengst voor 
een goed doel: Stichting Voedselbank 
Noordenveld-Leek
h zondag 21 mei viert de Meulenkaomer 

haar 30-jarig bestaan. Die dag is ook de 
molen open van 10:00 - 17:00 uur. Voor 
de molen zijn allerlei activiteiten om 
aan deel te nemen of naar te kijken.
h Donderdag 25 mei: molen gesloten 

(Hemelvaartsdag)
h zaterdag 3 juni. Demonstratie 

olieslaan. 13:30 - 17:00 uur.
h zaterdag 3 juni vanaf ongeveer 14:00 

uur: De Morgan Three Wheeler 
Club uit Engeland doet de molen 
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aan met ongeveer 40 van deze unieke 
voertuigen.

Bij voldoende wind draait de molen tij-
dens deze openingen. Olie slaan doen 
we op windkracht als dat mogelijk is. 
Anders zetten we de antieke elektromo-
tor aan het werk.

Voor groepen bestaat de mogelijkheid 
om buiten openingstijden op afspraak de 
molen te bezoeken.

tel: 050 - 5032198 (bij afwezigheid bood-
schap inspreken 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

COLUMN

Beetje politiek
Henk van Kalken

Soms moet het echt even: politiek. Meestal 
vind ik een onderwerp als ‘hondenpoep’ 
qua onderwerp neutraal genoeg om er een 
column aan te wijden. Ik bedoel, ieder-
een vindt dat hondenpoep stinkt. En elk 
weldenkend mens is het ermee eens dat 
baasjes Woefjes endeldarmproducten op 
moeten ruimen. Maar ja, ook een colum-
nist van een wereldkrant als de Wôlmer 
ontkomt niet aan politieke voor- of afkeu-
ren. Vooral omdat op het wereldtoneel, 

de balans in de menselijke maat steeds 
labieler wordt. Dus, recht uit mijn hart: 
persoonlijk heb ik met opluchting een 
glas, gevuld met een verrukkelijk Belgisch 
brouwsel geheven op de overwinning van 
Emmanuel Macron, de nieuwe president 
van Frankrijk. 

Niet dat ik nou heel blij word van een 
politicus die sterk de nadruk legt op finan-
ciën en economische groei. We leven in 
een wereld die opwarmt, en waarin de 
micro-plastics zich een stevige plek in de 
voedselketen hebben verworven. Maar zo 
werkt de democratie. Over de politicus en 
de politiek van Macron kunnen de lezer 
en ik verschillend denken, maar ook dat is 
democratie.

Nee, ik ben blij omdat populisme en patri-
otisme, verpersoonlijkt door Marine Le 
Pen althans tijdelijk, een halt is toegeroe-
pen. Populisme, vind ik, is een politieke 
vloek van deze tijd. De angsten die uit 
de onderbuik van de boze, witte burger 
komen, brengen, zoals dat in de jaren 
zestig en zeventig heette, de Zwijgende 
Minderheid tot een verontrustend soort 
politiek bewustzijn. De Le Pens van deze 
wereld spelen feilloos in op die diep in 
het collectief onbewust levende angsten 
van hun achterban. Alles wat anders is 
dan jijzelf is eng. Ze bieden onzinoplos-
singen, die alleen maar méér angst en haat 
zaaien en die (grond)wettelijk niet haal-
baar zijn. De demon van het populisme 
bereikt uitsluitend door niets op te lossen, 
precies datgene wat zij zeggen te vrezen. 
Tweespalt, chaos en menselijke vervreem-
ding van elkaar. 
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AANKONDIGING

30-jarig Tennisjubileum

                                                                      

 
Jubileum Tennisvereniging Roderwolde 1987 – 2017  
Hallo leden en oud leden, 

2017 is weer een heugelijk jaar voor onze tennisvereniging. 

We bestaan 30 jaar en we willen dit luister bij zetten door op zaterdag 1 juli voor onze 
huidige leden maar ook voor onze oud leden een zogenaamd inlooptoernooi te 
houden. 

De bedoeling is dat we wedstrijden gaan spelen met een recreatief karakter waarbij het 
resultaat niet het belangrijkste is maar de spelvreugde. We willen met name bij de oud 
leden weer even het tennisgevoel oproepen zoals die er was tijdens jullie lidmaatschap. 

Tevens kunnen we dan even bijpraten. 

We zullen voor vertier zorgen, muziek, hapje, drankje. Ook willen we een barbecue 
organiseren. 

Hier zijn natuurlijk kosten mee gemoeid, zodat we er niet aan ontkomen om een bijdrage 
te vragen als jullie besluiten op deze dag aanwezig te zijn. De deelname aan de barbecue 
bedraagt € 10,00. De consumpties zijn voor eigen rekening. We zullen proberen dit voor 
een redelijke prijs te organiseren. 

Over organisatie gesproken, u begrijpt dat dit veel voorwerk met zich mee brengt en 
daarom vragen wij u op korte termijn (uiterlijk 10 juni) te reageren of u ons met een 
bezoek zult vereren. Dit kunt u doen door een bericht te sturen naar 
tvr_ledenadministratie@xs4all.nl 

Graag horen we van u met hoeveel personen u komt. Als u besluit te komen en deel wilt 
nemen aan de barbecue, verzoeken wij u het verschuldigde bedrag hiervoor over te 
maken op rekeningnummer: NL88 RABO 0399 405 186 ten name van tennisvereniging 
Roderwolde onder vermelding van barbecue met uw naam en voornaam. 

Dit alles is uiteraard nodig om te weten hoeveel personen aanwezig zullen zijn en hierop 
moeten wij de inkopen baseren opdat we niet droog komen te liggen maar ook niet over 
zullen hebben. 

Jubileumcommissie Tennisvereniging Roderwolde. 
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SMALLE PRAOT OP ’T BAANKIE… 

Jechien Speelman-Buring
Albert Boelen

Het houten bankje tegenover de molen van Roderwolde aan het rustige water is een 
prachtplek om mensen te ontmoeten. Zo tref je mekaar nog eens en heb je even tijd, om 
wat wederwaardigheden uit te wisselen. Niet diepgaand, maar toch leuk om even weer 
op de hoogte te raken. Zo probeer ik in de komende tijd een gesprekje te hebben met 
verschillende dorpsbewoners; misschien aardig, om even mee te lezen of mee te praten 
en weer iets dichter bij een mede-dorpsbewoner te komen. 

En waar kun je zo’n nieuw rubriekje beter 
mee beginnen, dan met Jechien Speelman. 
Jechien als echte dorpsbewoner, hardwer-
kend, humorvol en altijd bereid om iets 
voor het dorp of voor een ander te doen: 
actief in het onderhouden van contacten 
en goed zicht op het dorp en z’n aardig-
heden. Ze was dan ook meteen bereid om 
mee te doen en op dezelfde dag, dat ik 
haar belde, zaten we al naast elkaar op het 
bankje. Fotograaf Bert Blaauw was geluk-
kig in de buurt.

Het gaat steeds om een kort gesprekje aan 
de hand van een 13-tal standaardvragen. 
Deze keer dus:

Jechien Speelman-Buring

Waor bin’j iene van ?
Mien pap was Jan Buring en mien mam is 
Trientje Buring-Idema oet Peize.

Waor ko’j vort ?
Ik bin geboren in Peize op 14 april 1959 
en bin daornao hen Rowol gaon, naodat 
ik verkering kreeg met Jan Hendrik 
Speelman – wij bint trouwd in 1983 en 
bint begund an de Kruuskamp nr. 5 in ’n 
huurhoes en wij hebt in 1986 dit hoes 
kocht an de Heufdstraot.

Wat hadden je va en moe umhaands ?

Mien va was boer en ’s winters warkte hij 
op de sukkerfebriek in ’t seizoenswark. 
Mien moe warkte thoes en hul de boel op 
ödder en zörgde veur ’t gezin.

Waor woon ie nou en hoe lang al ?
Wij woont nou an de Heufdstraot in een 
hoes, dat wij in 1986 kocht hebt en hiele-
maol verbouwd hebt met hulp van de 
femilie. Um precies te wezen, bin wij d’r op 
18 meert 1988 in trökken en wij woont er 
nog altied met veul plezier.

Wat is ’t mooie an Rowol ?
Het is hier rustig en de umgeving 
(Onlanden) is prachtig. Wat betreft veur-
zienings is d’r niet zo veul in ’t dörp – dat 
mis ik nog wal ies, mor daorveur bint 
Roden en Peize mooi in de buurt. De 
umgang in de buurt, de buren, de gemoe-
delijkheid: ja, dat is wal ’t mooiste van oes 
dörp.
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Wat zul d’r nog ies aans moeten in Rowol ?
D’r is niet zoveul ‘reuring’ meer in ’t dörp 
– ik mis bij veurbield de mooie neijaorsvi-
sites, waor iederien kwam um met mekaor 
’t neijaor te vieren met een optreden, met 
meziek en veul gezelligheid. De meinsn 
bint nou meer ‘op zichzölf’. Netuurlijk 
moe’j daor zölf ok initiatief in nimmen. 
Jechien vertelt, hoe ze in de buurt nou met 
mekaar old en nei viert en ’t bliekt, dat ze 
daor zölf ok altied een actieve rol in speult. 
Het giet dan ok um dingen as, gezamenlijk 
argens hen gaon; bij veurbield naor ’t teniel 
of naor ’t openluchtspel. Juust die geza-
menlijkheid mug wal weer wat antrekken.

Hoe zöt Rowol d’r oet over tien jaor ?
As ’t deurgiet, zoas het nou giet dan zult 
de meinsn over tien jaor nóg meer op 
‘zichzölf’ staon: allennig joggen, allennig 
fietsen, allennig hen de sportschoel en gao 
zo mor deur. Het ‘naoberschap’ zal dan wal 
hielemaol weg wezen. Ik hoopt, dat ik ’t 
mis heb en d’r een veraandering komt.

Wel zul burgemister van Rowol moeten 
worden ?
D’r bint hier zo veul meinsn met kwalitei-
ten um dingen te regeln, dat ik ’t niet zul 
weten. Jechien blef het antwoord op dizze 
vraog dan ok schuldig.

Wat doe’j ’t liefste as ie niks te dooun hebt ?
Ies lekker de fiets pakken en een route 
rieden, op pad gaon, dingen bekieken, 
wandeln en gooud um je hen kieken. Ik gao 
d’r in ieder geval graag ies op oet. 

Waor he’j ’n hekel an ?
An onienigheid en ruzie

Van welke verienings bin ie lid in ’t dörp ?
Wij bint donateur van alle verienings, die’j 
mar kunt bedeinken, mor echt lid bin ik in 

ieder geval van de vrouwenveriening. Daor 
bin ik sikketaoris van. 

A’j ’n pries mugt oetrieken an een persoon in 
’t dörp – an wie zu’j die dan geebm ?
Dat is hiel lastig – iederiene döt op zien 
menier goeie dingen. In veul gevallen, 
weet ik dat niet eens: d’r gebeurt veul 
achter de deuren van de hoezen. Iederien 
hef zo zien kwaliteiten, waor je soms ver-
steld van staot. Ik zul d’r niet iene kunnen 
nuumen. 

Wat is je mooiste herinnering an een 
gebeurtenis in ’t dörp ?
De schoelkinder wunnen in 1999 een 
schoelkorfbaltoernooi in Noordenveld. 
Toen deden ze met an ’t kampioenschap 
veur Drenthe/NW Groningen in Nörg. Het 
gung zo gooud, dat ze toen hen Nijmegen 
mussen, um in het Keizer Karel stadion 
te strieden um de eer van Nederland. D’r 
werden shirts en een tenue regeld, d’r 
werd een bus regeld veur supporters en ’t 
was een prachtige dag met oeze korfbal-
lers in mooi geel en zwart. Dat was op 19 
juni 1999. Ze bint toen veerde worden. Juf 
Jettie har toen een lied maokt, dat wij met 
mekaor zungen. Metien kwam er een grote 
maande op taofel, waor Jechien in ien 
greep een map uuthaolde met alle knipsels 
en herinnerings: het lied van juf Jettie har 
ze vlot te pakken.

“ODA 1-2-3 gaat nooit verloren
ODA 1-2-3 staat bovenaan
En om de hoeken van de laan
zie je met grote letters staan:
Oda 1-2-3 staat bovenaan.
En als het dan niet anders kan:
Beginnen we weer van voren af aan:
Oda 1-2-3 gaat nooit verloren….. enz.”

En toen weur ’t fris op ’t baankie en bin’w 
op hoes an gaon. Dank Jechien !



 

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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DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Wat is het weer een boudel rond het 
Nederlandse elftal niet? Ik wil de schuld 
niet allennig bei Hans van Breukelen leg-
gen, want het valt allemaol under de KNVB. 
En die functioneert op dit moment nou 
niet zo op volle toeren. Net zoas het natio-
nale elftal. Zul het met mekaor te maoken 
hebben? Je kriegt de indruk van wal. 

Hoe het precies zit weet ik ok niet, want ik 
zit der niet genog bovenop. En dat kan mej 
ok niks schelen. Wat ik wal weet, is dat de 
speulers het op het veld moeten doen. Dat 
mussen wej vrogger al en daor is tot nou 
toe niks an veraanderd. Onze elftalleider 
zee toen allennig maor:”Ziej dat doel daor 
an de aandere kaant wal jongs? Daor möt 
de bal zo gauw meugeluk in”. Jao, dat wuz-
zen wej zölf ok wal en dat deden wej dan 
ok. Een trainer hadden wej toen heilemaol 
niet, maor we scheuten der wal veul ballen 
in. 

En zo moet ze dat nou ok doen bej het 
Nederlands elftal. De speulers weten alle-
maol best wal wat ze moeten doen. Zie 
bint volgens mej ok gien trainer neudig. Ik 
denk, dat ze het zunder Advocaat en Gullit 
beter kunt. Geef ze de verantwoordelijk-
heid maor. Zej willen toch zo graog naar 
het WK? Dan moet ze dat ok waormaken. 
En as ze dat niet kunt, dan hebt ze der eile-
maol niks te zuiken. 

INGEZONDEN

Toggenburgersteeg 

Roderwolde is een steeg rijker, maar op 
particulier terrein
Grote huizen, grote lappen grond, begroeid 
met hanepoten, brandnetels en strui-
ken. Wat niet in het zicht ligt wordt vaak 
gebruikt voor opslag van van alles en 
nog wat en slecht onderhouden. Zo ook 
de anderhalve meter tussen de schuren 
aan de Hoofdstraat 7 en 9. Ideeën werden 
geboren tijdens het geiten voeren en de 
tuinwerkzaamheden. Opruimen en weg 
met de hanepoten, brandnetels, stenen en 
wat al niet meer. Allebei brachten ze hun 
stoeptegels in. Samen alles doen. En het 
resultaat mag er zijn. Een super schoon 
stukje tegelpad. Zoiets noemden ze vroe-
ger een steeg. Dat idee hadden Jeroen en 
Dieuwke ook al. En ja, een steeg moet ook 
een naam hebben dachten zij. Aangezien 
Jan Hendrik en Jechien geiten hebben van 
het Toggenburger ras, kwam die naam 
naar boven. De Toggenburgersteeg. Het 
naambordje was snel gemaakt en de 
geitenhouder mocht het zelf onthullen. 
Jeroen en Dieuwke Hartelijk Bedankt voor 
deze zeer leuke geste.

Jan Hendrik en Jechien



RECEPT VAN DE MAAND

Tomaten maaltijdsoep

Nu het weer wat beter wordt kan het wel eens voorkomen dat u geen zin heeft om naar 
binnen te gaan om te koken.

Ook na een dagje fietsen is de zin om nog in de keuken te staan wel eens minimaal.

Hierbij dus een heerlijk recept voor een tomaten maaltijdsoep.
h Koop een literpak tomatensap.
h Breng dat aan de kook.
h Strooi er 50 gram breukrijst in en
h Doe er een bouillonblokje bij.
h Laat dit ongeveer 10 minuten zachtjes koken.
h Doe er daarna een zak boerensoepgroente en gehaktballetjes bij en
h Laat dit nog ongeveer 10 minuten zachtjes pruttelen.
h Een stokbroodje erbij en klaar is kees.

Vakmensen 
    in makelen

Nijdam Makelaars
Roderweg 17
9311 PA Nieuw Roden

Tel: 050 - 40 235 40

info@nijdammakelaars.nl 
nijdammakelaars.nl

advertentiesadvertenties
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AANKONDIGING

Rowolmer Fair 2017
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Dorpsagenda

zaterdag 3 juni 2017  
Molen Woldizgt: Demonstratie olieslaan, 
13.30-17.00 uur

zaterdag 3 juni 2017  
Molen Woldzigt: vanaf ongeveer 14:00 uur 
stelt The Three Wheeler Morgan Club hun 
antieke voertuigen op voor de molen

zaterdag 3 juni 2017  
Rowolmer Archief: Open Archief van 
10.00-12.00 uur

maandag 5 juni t/m dinsdag 6 juni 2017 
Basisschool vrij

dinsdag 6 juni 2017  
Kerk: Koffie- ontmoetingsochtend in het 
Jeugdgebouw voor iedereen van 10.00 

-11.30 uur 

woensdag 7 juni t/m vrijdag 9 juni 2017 
Basisschool: groep 6/7/8 op schoolreis

woensdag 14 juni 2017  
Vrouwenvereniging: Fietstocht, aanvang 
18.30 uur Doedensplein

vrijdag 23 juni 2017  
Basisschool: Musical (‘s avonds)

zaterdag 1 juli 2017  
Tennisvereniging: Viering 30 jarig Jubileum: 
’s Middag voor de jeugd, vanaf 17:00 voor 
seniorleden en oud-leden.

zaterdag 1 juli 2017  
Molen Woldzigt: Demonstratie olieslaan, 
13.30-17.00 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 juni 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



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
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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
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Voor Vertrek de caraVan/campercheck!

Wij kunnen ook de 
verkoop van uw caravan/

camper regelen

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

€ 75,-
vanaf

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


