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U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

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

Hoofdstraat 38, 
9321 CG   Peize, 

050 - 5032451

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

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

www.esthervandijk.eu

verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT
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Van de redactie
Hans Noordhof

Het laatste nummer van de Wôlmer voor 
de zomervakantie. Tijd vliegt voorbij, 
zeker voor de kinderen van groep 8. 

Op de voorkant ziet u van vlnr met de klok 
mee: Steyn, Anne, Luuk, Rostyslav, Floor, 
Sabine, Marijn, Madelon, Salesta, Yaroslav.
Veel succes in het voortgezet onderwijs.

In het dorp heb ik diverse vlaggen zien 
hangen de afgelopen week, van harte gefe-
liciteerd met het behalen van je diploma.
En moet je nog een herexamenen doen, 
schouders er onder en kop der veur!

Daarnaast is het ook een spannende tijd 
voor kikkers. Wil je een parende heilkik-
ker waarnemen, dan moet je er snel bij zijn. 
In deze periode verkleurt de heilkikker. 

Helaas neemt Truus afscheid van de kin-
deropvang Dreumes. De kinderopvang 
gaat vallen onder Kidscasa en daardoor 
mogen er geen vrijwilligsters meer op de 
groep meedraaien.

Nieuw in de Wolmer is de puzzel voor jong 
en oud. Je kan prachtige prijzen winnen 
mits je de puzzel op tijd inleverd.

Daarnaast willen we graag Albert, Bert, 
Dirk, Hijko, Henk en Wil bedanken voor 
hun vaste bijdrage aan de Wolmer. En 
Harriet en Lia voor hun prachtige foto’s.

De dorpsagenda beslaat bijna 2 pagina’s, 
vertier genoeg voor iedereen in de zomer. 
Fijne vakantie.

In dit nummer

4 Buurtnieuws
5 Schoolnieuws

Onderbouw 7

Middenbouw 9

Bovenbouw 11

Peuterspeelzaal 15

Jarigen 19

19 Verenigingsnieuws
Vrouwenvereninging Roderwolde 19

Jeugd Toneelvereniging Woldbloem 21

Jacobskerk Roderwolde 21

Teamwork 22

Rowolmer Archief 23

24 AANKONDIGING Dolende Molenaar en 
Griezel disco

24 AANKONDIGING Fietsoriënteringstocht
25 NATUUR EN OMGEVING Natuur in De 

Onlanden
27 VAN ONDER DE WIEKEN Drukte bij de 

molen
Dertig jaar Meulenkaomer 30

31 AANKONDIGING Rowolmer Fair 2017
32 HET TUINPAD OP Achtersteweg 6
32 COLUMN Roderwolde – Amsterdam v.v.
33 DRÈNTS DIGGELGOUD Moi lezers
34 INGEZONDEN PUZZEL VOOR JONG EN OUD
37 Dorpsagenda
38 Colofon
38 Vervolg dorpsagenda

grote foto voorkant: schoolfotograaf Bouchier
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Eveline Smid dirigeert Maistro
De muziekvereniging Noordenveld orga-
niseert evenals vorig jaar een Maistro 
concert. Hierbij zullen o.a. 4 bekende 
Noordenveldse dames  acte de présence 
geven en het orkest dirigeren. 

Eén van de deelnemers is onze dorpsge-
note en burgemeestersvrouw Eveline. De 
opbrengst van het concert is voor een goed 
doel. Noteert u alvast zaterdagavond 28 
oktober in uw agenda en moedigt u haar 
aan.

Het optreden vindt plaats in De Pompstee 
te Roden.

Rowolmers op stap
Het jaarlijkse uitstapje van een groepje 
dorpsgenoten, die vroeger contac-
ten onderhielden met de Duitse plaats 
Wildbergerhütte, zijn onlangs weer een 
weekend op stap geweest.

Deze keer was de bestemming Gaasterland. 
Helaas vielen er 3 personen wegens 
omstandigheden af, maar met 12 perso-
nen werd vrijdagmorgen 9 juni vanaf het 
Doedensplein gestart. 

In stromende regen verlieten 3 auto’s 
Roderwolde op weg naar de struisvogel-
boerderij van fam de Krey in Boerakker. 

Gelukkig kregen we binnen, onder het 
genot van koffie met een struisvogeleier-
koek, o.a. d.m.v. een film uitleg over het 
wel en wee van de boerderij en de vogels. 
Helaas was er slechts één haan binnen om 
te bewonderen. De andere vogels lagen 
buiten als verzopen katten in de wei. 

Ze broeden de eieren zelf niet uit op de 
boerderij. Die gaan 2 x in de week naar 
België. In de winkel kun je allerlei din-
gen kopen, die met struisvogels te maken 
hebben. Je staat er versteld van, wat er 
allemaal mogelijk is.

Vervolgens zetten we koers naar Sneek, 
alwaar we geluncht hebben. Na het stadje 
vluchtig te hebben bewonderd reden we 
via een toeristische route naar Rijs, waar 
we verbleven in Hotel Gaasterland. Een 
prachtige plek. Het hotel kun je een zelfbe-
dieningshotel noemen.

Het ontbijt en de maaltijden is in buffet-
vorm en de drankjes moet je zelf uit de 
koelkast halen en noteren op een kaart, 
die je bij het inchecken kreeg overhandigd.
De kamers zijn ruim, schoon en van alle 
gemakken voorzien. De bedden zijn prima 
en de wc en douche ruim en netjes. In het 
weekend worden de bedden niet opge-
maakt en als je schone handdoeken wilde, 
moest je die zelf halen bij een in de buurt 
zijnde opslag.

De tweede dag hebben we ‘s morgens een 
rondleiding gehad in het Woudagemaal 
in Lemmer. Vandaar reden we via een 
prachtige route langs het IJselmeer naar 
Hindeloopen. Daar hebben we geluncht 
en daarna bezochten we het Eerste Friese 
Schaatsmuseum. Wat hier allemaal niet 
tentoongesteld wordt: ongelofelijk. Alle 
plekken worden benut. 

Ook het stadje zelf is de moeite van het 
bekijken waard. En het zou al een wonder 
zijn, dat je ergens geen bekenden tegen 
komt. 
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Terwijl we genoten van een kopje kof-
fie, kwamen daar gemoedereerd Tineke 
Veldhuis en Derk Jan Janse aangewandeld. 
Hun boot ligt daar en ze waren van plan de 
dag erna uit te varen.’s Avonds hebben we 
oude herinneringen opgehaald en een quiz 
gedaan.

Zondags moesten we al weer betalen 
en uitchecken. Toen gingen we naar de 
Orchideeënhoeve te Luttelgeest en hebben 
daar wat rondgekeken. 

Vervolgens reden we binnendoor naar 
Appelscha om wat te eten. 

We hebben ook nog de nieuwe uitkijkto-
ren beklommen en gezien waar Roelof 
Blomsma vroeger heeft gewoond. Via 
het Fochtelooërveen reden we terug naar 
Roden voor een laatste ijsje.

Voldaan namen we daar afscheid en ver-
heugen ons nu al op onze evaluatie in 
augustus.

Twee combinatieteams kampioen
De beide combinatieteams van ODA en 
OWK zijn in de competitie kampioen 
geworden.

Meiden, van harte gefeliciteerd met dit 
succes. We zijn trots op jullie.

Inbrekers weer actief
Soms gaat het lange tijd goed en dan 
opeens slaan ze weer toe. Maandag 12 juni 
werd ’s nachts bij het huis van Hindrik 
Schuiling een barbecue ontvreemd. Van de 
daders ontbreekt elk spoor. 

Mensen het is niet te voorkomen, maar 
zorg ervoor dat zoveel mogelijk spullen 
achter slot en grendel zitten, want voor je 
erop verdacht bent ben je aan de beurt.

Schoolnieuws
Hijko Mekkes

Schooltijden 2017-2018
Dit schooljaar hanteren we voor het eerst 
het zogenaamde “5 gelijke dagenmodel”. 
Vanaf het begin van het schooljaar hebben 
we knelpunten/ bijzonderheden regelma-
tig besproken. 

We zijn erg tevreden over deze school-
tijden en krijgen van ouders positieve 
reacties. Volgend jaar zullen we daarom 
ook volgens het “5 gelijke dagenmodel” 
werken en gaan alle leerlingen van 8.30u 
tot 14.00u naar school. 

Musical groep 6/7/8
Op vrijdagavond 23 juni vindt de jaar-
lijkse musical van groep 6/7/8 plaats. De 
leerlingen van groep 3/4/5 verzorgen 
voorafgaand aan de musical een optreden. 
Via deze weg willen we alle belangstel-
lenden van harte welkom heten! De avond 
start om 19.30u, vanaf 19.00u is de zaal 
geopend voor het publiek. 

De entree is gratis! 

Nieuwe website
Onze huidige website is aan vervanging 
toe. Daarom is de ontwerper van onze hui-
dige website druk bezig met het ontwerp 
van onze nieuwe website. 
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We hopen deze aan het einde van het 
schooljaar gereed te hebben zodat we in 
het nieuwe schooljaar met een prachtig 
nieuwe website kunnen starten. Vanwege 
deze vervanging zal de huidige website 
niet meer worden bijgewerkt. 

Staking basisonderwijs
Ook Het Palet begint het lerarentekort te 
voelen. We hebben op onze school geluk-
kig nog nauwelijks situaties gehad dat we 
geen invaller konden vinden voor een 
zieke of afwezige leerkracht, maar….

De situatie wordt echter steeds nijpender. 
Sommige scholen in Noordenveld heb-
ben wel al een paar keer een groep naar 
huis moeten sturen. Wij willen dit echt 
voorkomen, maar het is niet helemaal uit 
te sluiten dat ons dit eens zal overkomen, 
gezien het geringe aantal studenten dat dit 
jaar afstudeert aan de Pabo.

Via de media heeft u vast en zeker gehoord 
dat er een prikactie wordt gehouden op 
dinsdag 27 juni a.s. om dringend aandacht 
te vragen voor het lerarentekort, salaris-
verbetering en minder werkdruk in het 
primair onderwijs. 

Alle scholen in ons bestuur doen hieraan 
mee en gaan die dag een uur later open. In 
de onderstaande brief wordt meer uitleg 
gegeven:

Onderwerp: Deelname alle openbare scholen 
aan de prikacties van 27 juni.
Geachte ouders,

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een 
en ander over gehoord; leerkrachten van 
basisscholen maken zich ernstig zorgen 
over de toekomst van het onderwijs en de 
toekomst van uw kinderen en voeren een 
prikactie op dinsdag 27 juni a.s. In deze 

brief leggen we u uit waarom wij ons zor-
gen maken en vragen wij u om uw steun en 
hulp.

De enorme werkdruk en de lage sala-
rissen hebben er in de afgelopen jaren 
voor gezorgd dat er veel leerkrachten 
zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leer-
krachten zijn bijgekomen. Mede door dit 
perspectief is op dit moment de toeloop 
op de pedagogische academies meer dan 
gehalveerd. Dit heeft als gevolg dat we nú 
al kampen met een lerarentekort en dat dit 
tekort in de aankomende jaren schrikba-
rend zal gaan groeien. 

Ook op onze scholen komt het nu al voor 
dat bij ziekte van de leerkracht groepen 
naar huis worden gestuurd omdat er geen 
invallers beschikbaar zijn.

In de afgelopen maanden hebben 41.000 
leerkrachten van de actiegroep POinactie 
(PO = primair onderwijs), de vakbonden 
(AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en 
de werkgeversorganisatie PO-raad hard 
gewerkt om deze problematiek aan te 
kaarten bij de politieke partijen in Den 
Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot 
enige verbetering. Niks doen is echter geen 
optie. Het is vijf voor twaalf! 

We willen u vragen om uw stem te laten 
horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat 
de gevolgen van het lerarentekort voelen 
als we nu niet als één front laten horen dat 
we ons zorgen maken en investeringen 
opeisen. 

Zo maken we het prachtige vak van leer-
kracht weer aantrekkelijk voor jonge 
mensen met onderwijspassie, wenden we 
een lerarentekort af en komt de kwaliteit 
van onderwijs aan de kinderen die gaan 
komen niet in gevaar. 
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U kunt ons steunen door de petitie te 
ondertekenen op www.pofront.nl . Elke 
stem telt, dus brengt u dit ook gerust 
onder de aandacht bij vrienden, familie en 
kennissen. 

Om deze actie te ondersteunen zullen op 
27 juni alle basisscholen in Nederland een 
uur later opengaan dan normaal. 

Alle openbare basisscholen in 
Noordenveld nemen ook deel aan deze 
actie. Dat betekent dat de kinderen deze 
dag om 09.30 uur op school verwacht 
worden. 

Op dezelfde dag zullen er vanuit veel 
scholen vanuit het hele land vertegenwoor-
digers afreizen naar Den Haag om daar de 
petitie te overhandigen aan premier Mark 
Rutte. 

Dit alles voor de toekomst van het mooiste 
vak van de wereld, de toekomst van het 
onderwijs in het algemeen, maar vooral 
voor de toekomst van de kinderen, waar-
onder die van u. 

Als u vragen heeft over bovenstaande dan 
kunt u uiteraard contact opnemen met 
de directie van de basisschool van uw 
kind(eren).

Vriendelijke groeten, namens de directies 
en leerkrachten van alle openbare basis-
scholen in Noordenveld 

Albert Eising 

(algemeen directeur OPO Noordenveld)

Onderbouw

Wat wil je later worden?:

Jurre dierendokter

Stijn superheld

Lottie acrobaat

Gijs politieman

Jilt superheld

Sanne prinses

Liene mezelf

Daan brandweerman

Matthijs boer

Valerie politieagent

Rosa elfje

Fiene paardrijdster

Eise bij de winkel 
werken

Mara zeeninja

Silke thuis werken

Niek acrobaat

Daniek boerin

Thomas geitenboer

Dyone juf
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Middenbouw
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Bovenbouw

Kamp 6/7/8
Dag 1 
Om 9:30 vertrokken we ik had er heel veel 
zin in. De reis duurde een uur. We hadden 
allemaal heel veel snoep en chips meege-
nomen. Toen we aankwamen gingen we 
met de boot naar het eiland. Het regende 
het heel hard. Toen we op het eiland waren 
gingen we allemaal activiteiten doen. we 
gingen emmers vullen met water en die 
emmers water in storten we in een kruiwa-
gen over een pad met slalommen een wip 
een rooster en een schans. 

Als 2e spel gingen we banden om een paal 
gooien. En met touwen die aan de paal 
vast zitten omhooggetrokken tot de ban-
den eraf vielen toen gingen we in de tent 
lekker veel snoep eten en een kop thee 
drinken bij het vuur en later gingen we 
pannenkoekenbakken.

Dag 2
Toen we wakker werden moesten we 
ontbijten en een lunchpakket maken. We 
wouden eigenlijk naar het onbewoonde 
eiland maar het was te nat dus gingen we 
een speurtocht doen en knakworstjes eten 
de speurtocht was heel leuk. Toen gingen 
we snoep kopen in de winkel. Toen gin-
gen we naar het moeras-pad dat was heel 
diep maar het was ook grappig er waren 
2 paden de makkelijke en de moeilijke de 
moeilijke had nog een pad die langer was 
maar op het zelfde punt uitkomt. En als 
iemand erin zakte lachte iedereen. 

Toen gingen we weer thee drinken bij de 
bonte avond was er weer thee maar er was 
zout in gedaan. 

Iedereen spuugde het uit toen de bonte 
avond afgelopen was gingen we naar bed.

Dag 3
Toen we opstonden moesten we alle spul-
len inpakken en de bedden inklappen. Ik 
vond het jammer. Toen gingen we ontbijten 
tot de boot kwam. We gingen nog pizza’s 
bakken toen we dat hadden gedaan gingen 
we naar huis. Ik vond het een geslaagde 
schoolreis. 

Gemaakt door Jesse Vrieling groep7

Schoolreis 6/7/8
Groep 6/7/8 is op schoolkamp geweest.

WOENSDAG
we gingen vanaf onze school naar kame-
leondorp Terherne. Vanaf daar gingen we 
met de boot naar kameleoneiland. We pak-
ten onze spullen en gingen naar de tenten 
uitpakken en bedden in elkaar zetten.

Toen gingen we naar de hooikap Tim (onze 
begeleider) legde uit wat we gingen doen. 
We gingen allerlei spelletjes doen Madelon 
Marijn Ruben Jeffrey Elmer en Leonie heb-
ben gewonnen. Dit was element WATER er 
was ook nog: VUUR AARDE EN LUCHT.

Na die spelletjes had je vrije tijd. De jon-
gens gingen in de tent allemaal eten. In de 
avond gingen we pannenkoeken bakken. 
Toen we bijna klaar waren mocht je ook op 
het waterlelie pad. Toen gingen we pan-
nenkoeken eten dat was lekker.

DONDERDAG
we werden wakker we wouden Benny 
laten schrikken alleen hij werd toen net 
wakker. Toen hadden we een idee om met 
partypoppers en toeters de meisjes te laten 
schrikken. Dat lukte goed ze waren hele-
maal vies van partypopper snippers.



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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Toen gingen we eten en daarna gingen we 
met de boot naar het dorp en deden we 
spelletjes. Toen aten we knakworstjes en 
deden we een speurtocht. Als je klaar was 
mocht je spelen en daarna mocht je naar 
het winkeltje. Daarna gingen we met de 
boot een stukje varen.

Iedereen die een stukje wou varen mocht 
even varen. We gingen door een sluis je 
moest hem met mankracht open en dicht-
doen. Dat was wel leuk. Toen we door de 
sluis gingen moesten we omkeren met van 
die lange stokken. Maar dat wou niet echt 
door de wind. Maar uiteindelijk lukte het, 
op de terugweg was het hetzelfde verhaal.

Toen we terug waren gingen we naar het 
moeraspad. Dat was super leuk. Dat von-
den we het leukste van de hele schoolreis. 

Na het moeraspad had je vrije tijd. De jon-
gens gingen weer eten aan hun snoep en 
chips. Daarna om ongeveer 21:30 gingen 
we barbecueën. Dat was wel lekker. Na het 
barbecueën ging bijna iedereen voetballen. 
Daarna was er de bonte avond.

Er werden vooral acts met grapjes en 
moppen gehouden. Daarna gingen we tan-
denpoetsen en slapen.

VRIJDAG
We werden wakker en gingen ontbijten. 
Na het ontbijten gingen we op de boot met 
onze spullen naar kameleondorp. 

Daar hadden we pizza’s gebakken en 
daarna gingen we de spullen uit de boot 
pakken en in de auto’s inladen. Daarna gin-
gen we met de auto naar school. 

Gemaakt door Ruben Alberts en Rostyslav 
Posthumus

Schoolreis 6/7/8
Dag 1
Met ons schoolreisje gingen we naar het 
eiland in kameleondorp Terherne.

Na een uurtje rijden kwamen we aan in 
Terherne. Daar stapten we in de regen in 
de boot en gingen we naar het eiland. Dat 
eiland zit op het Sneekermeer. Eenmaal 
aangekomen op het eiland moesten we 
onze spullen uitpakken. Midden in de 
regen gingen we allemaal activiteiten doen. 

Toen we helemaal doorweekt waren gin-
gen we ons omkleden. Toen we ons om 
hadden gekleed gingen we in de tent zitten 
(snoep eten :-)). In de avond gingen we een 
vuurtje maken en daarnaast zitten. 

Dag 2
Toen we wakker werden mochten we als 
we wouden in het water springen alleen 
iedereen vond het te koud. Bij het ontbijt 
moesten we ook een lunchpakketje maken 
voor de middag. Na het ontbijt gingen we 
op de boot naar het vaste land. 

Daar mochten we eerst een uur buiten 
spelen en broodjes knakworst eten. Na 
het knakworst eten gingen we een speur-
tocht maken. Bij de speurtocht moest je 
een briefje invullen daarmee kon je in een 
kamer komen waar de ketting van de bur-
gemeester lag .

Toen gingen we het MOERASPAD doen ! 
sommige kinderen gingen tot hun schou-
ders in de modder. Daarna moesten we ons 
schoon gaan zwemmen het water was best 
wel koud.

Daarna gingen we onder een warme dou-
che :-).Toen gingen we voetballen en bonte 
avond was leuk, 
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Dag 3
Toen we wakker werden gingen we ontbij-
ten daarna gingen we met de boot naar het 
dorp.

Daar gingen we pizza’s bakken en spelle-
tjes doen. we hielden onze spullen op toen 
gingen we weer naar huis het regende heel 
hard . Toen we bij school terug waren ging 
iedereen weer zijn eigen gang. Het was een 
geslaagde schoolreis.

Steyn Huistra , Jesper Alberts en Yaroslav 
Posthumus

Schoolreis 6/7/8
7 juni gingen de kinderen van 6/7/8 op 
schoolreis naar Kamelioneiland Terherne. 
We vertrokken om 9:30 van school met de 
auto. We zaten ongeveer 50 minuten in de 
auto. 

Eenmaal aangekomen moesten we 30 
minuten wachten tot vertrek. 30 minuten 
later vertrokken we met de boot naar het 
eiland. We moesten een heel groot zeil til-
len tegen de regen dat was best irritant.

Eenmaal aangekomen moesten we de 
bagage uitladen en kregen we uitleg van 
Tim onze begeleider. Na de uitleg kregen 
we tijd om de bedden op te zetten en de 
spullen uit te pakken.

Nadat we de spullen hadden uitgepakt 
gingen we de eerste activiteit doen. We 
moesten op een bank zitten en met de 
kinderen die naast je zaten moest je een 
plank van de tafel tillen. Op elke plank 
zat een plaatje. Je had vuur,water,aarde en 
lucht. Ikzelf was aarde met Tristan Marc 
Sabine Stijn en Jesper. De eerste opdracht 
moesten we per groepje een kruiwagen 
met water vullen en die langs een parcours 
loodsen. 

Als je het parcours afhad moest je het 
water dat in je kruiwagen zat legen in de 
emmer de eerste emmer vol water.

Als tweede opdracht moest je banden 
gooien. Je moest de banden om een paal 
gooien die je de er ook weer af moest krij-
gen. Na de tweede opdracht mochten we 
chillen. In de avond bakte we pannenkoe-
ken en toen gingen we naar bed.

De volgende ochtend gingen we met par-
typoppers en toeters naar de meisjes die 
wakker schrokken. We gingen die dag 
heerlijk ontbijten. We moesten tijdens het 
ontbijt een lunchpakket maken. 

Toen we daarmee klaar waren haalde Tim 
ons op en gingen we naar het vaste land. 
Eenmaal aangekomen liepen we naar een 
hele grote boerderij. We gingen naar bin-
nen en liepen naar een filmzaal. In de 
filmzaal deed Tim een film aan met de 
Kameleon. Toen de film was afgelopen gin-
gen we oudhollandse spelletjes doen. Bijv. 
sjoelen eidragen hoefijzer werpen enz.

Toen we daarmee klaar waren gingen 
we naar een andere boerderij waar we 
een speurtocht deden. We moesten naar 
pratende melkbussen luisteren en toen 
moesten we de opdracht uitvoeren die de 
melkbussen vertelden. Uit alle opdrachten 
kwam een code en die moesten we invoe-
ren en toen wonnen we.

Daarna mochten we buitenspelen en 
gingen we knakworstjes eten. Toen gin-
gen we terug en mochten we chillen. Of 
je bereidde nog iets voor voor de Bonte 
avond. Het was heel leuk en grappig. De 
volgende ochtend gingen we weg en waren 
weer thuis. 

Sirius Eldering groep 7
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Schoolkamp 6/7/8
Op de eerste dag gingen we op de boot 
naar het eiland. Daarna gingen we onze 
spullen uitpakken en onze bedden in 
elkaar zetten. 

Daarna gingen een kruiwagen race doen 
en banden werpen wat ook leuk was. Was 
dat we spel gingen doen waar bij je op een 
a van boomstammen moest staan en dat 
we die vooruit trokken met touwen. 

En we zaten bij het vuur en gingen we thee 
zetten. Er gingen daarna ook wat kinderen 
naar de tent om droge kleren aan te trek-
ken. Maar we gingen ook gelijk snoepen in 
de tent. En toen gingen we pannenkoeken 
bakken. 

Daarna gingen we spelletjes doen er gin-
gen ook wat kinderen zwemmen. En toen 
gingen we onze tent in en gingen we 
slapen. 

De volgende dag gingen we ontbijten. En 
na het ontbijten gingen we naar de boot 
om op het vaste land te komen. En gingen 
we activiteiten doen. Daarna gingen we 
pizza bakken en naar de winkel. Toen we 
terug waren gingen we in het modder pad. 

Na het eten was de bonten avond dat was 
leuk maar op het einde gebeurde er onge-
lukken dus gingen we slapen. 

Op de volgende dag gingen we met de boot 
weer naar het land 

Toen we er waren gingen we naar de speel 
schuur waar we spelletje gingen doen. 

Na een poosje gingen we naar de auto en 
toen was kamp voorbij.

Schrijver: Tijs Noordhof

Peuterspeelzaal

Afscheid van Roderwolde.
En zo zit je ineens je allerlaatste stukje te 
schrijven voor de Wolmer. Op 21 juli neem 
ik afscheid van peuterspeelzaal “Dreumes”. 

Omdat “Dreumes” straks onder “Kidscasa” 
kinderopvang gaat vallen mogen er helaas 
geen vrijwilligsters meer op de groep 
meedraaien waardoor ook juf Ina en juf 
Karin afscheid moeten nemen van de 
peuterspeelzaal. 

Mijn jaren bij Dreumes;

In april 2006 werd mij gevraagd of ik gede-
tacheerd wilde worden bij peuterspeelzaal 

“Dreumes” in Roderwolde. Ik kende 
Roderwolde helemaal niet, maar al vanaf 
de eerste keer dat ik hier kwam voelde 
het heel vertrouwd. Het deed me den-
ken aan de plaats waar ik ben opgegroeid, 
Schuinesloot, een klein dorpje vlakbij 
Slagharen. 

In 2006 zat de peuterspeelzaal nog in de 
oude gymzaal. Het eerste dat ik ’s morgens 
deed was de verwarming aanzetten, want 
wat wás het er koud in de winter. Dan de 
spullen uit het berghok halen en klaar-
zetten. De gymzaal werd door een aantal 
banken in twee helften verdeeld. De ene 
helft was voor het rijdend materiaal, daar 
konden de kinderen naar hartenlust racen. 
Van de andere helft probeerden we iets 
te maken wat een beetje op een lokaal 
leek. We creëerden wat hoeken met bak-
ken waar het speelmateriaal en boeken in 
zaten. Aan het eind van de ochtend werd 
alles weer naar het berghok terug gebracht, 
er kon immers niets blijven hangen of 
staan. Ouders hielpen mee met opruimen 
en aanvegen zodat de zaal weer schoon 
was en er weer gesport kon worden.



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
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boekhandel 
daan nijman

Een deel van 2008 en begin 2009 zaten we 
in het jeugdgebouw in afwachting van de 
nieuwe MFA. Een heel kleine locatie voor 
een peuterspeelzaal. We hadden geen 
speelplein, maar wat konden de kinderen 
hier heerlijk buiten spelen op het terrein 
van het openluchttheater. Ze zochten hier 
blaadjes, takjes en beestjes en konden 
heerlijk de trappen op en af rennen. Er 
werd gespeeld met wat er maar lag, de fan-
tasie kreeg de vrije loop. 

Naast het gebouw was een klein plekje 
afgezet met gaas met hierin een kleine 
zandbak en een glijbaan. Ook hier ver-
maakten de kinderen zich opperbest. Aan 
het eind van de ochtend gingen we nog 
even naar binnen om een boekje te lezen, 
of liedjes te zingen terwijl we zaten op de 
krukjes waar tante Mien een hoesje om 
had gebreid.

Tussendoor moesten we nog even naar 
een andere locatie omdat het jeugdgebouw 
tijdelijk gebruikt werd als opslag en om te 
oefenen voor het openluchtspel. We kre-
gen de mogelijkheid om een aantal weken 
samen te draaien met de peuterspeelzaal 
in Altena. Ouders gingen gelukkig akkoord 
en zo gebeurde het dat we ineens op de 
dinsdag een veel grotere groep hadden 
samen met de peuters en juf Esther van ’t 
Clubje. Vrijdags zaten wij er met ons eigen 
groepje, omdat ’t Clubje niet de vrijdag 
maar de donderdag als tweede dagdeel had. 

In februari konden we verhuizen naar ons 
eigen prachtige lokaal in de nieuwe MFA. 
Heel wat uren werk was er in gestopt door 
heel veel mensen uit Roderwolde. Wat 
een genot om in zo’n mooi ruim lokaal te 
mogen werken en wat een geweldig speel-
plein kregen we er bij. Eigenlijk vind ik dit 
toch wel de mooiste peuterspeelzaal van 
de hele SPIN ;-)

Helaas houdt voor mij de periode 
“Dreumes” straks op. Ik heb hier echt een 
fantastische tijd gehad en heb genoten van 
alle kinderen die ik in de groep heb gehad, 
het zijn er heel wat geweest in de loop der 
jaren. Ik wens iedereen het allerbeste en 
wie weet komen we elkaar nog een keer 
ergens tegen.

Groetjes, Truus van der Weide.

Prietpraat
Elvira heeft een afgeknipte korte broek aan 
waar geen zoom in zit. Als ze van het toilet 
komt vraagt ze of ik de broekspijp even om 
wil slaan. 

Ik zeg tegen haar; “jouw mama moet er 
even een zoom in maken”. 

Waarop Elvira zegt; “mama hééft deze al 
voor de zomer gemaakt”

Hopelijk kunnen we vaak de korte broek 
aan hebben deze zomer. 

Allemaal al vast een fijne vakantie en tot 
ziens! 
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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
Jasmijn Tepper wordt op 16 juni 3 jaar
Bas ter Steege wordt op 25 juni jaar
Jesse Vrieling wordt op 28 juni 11 jaar
Quinty Boonstra wordt op 12 juli 6 jaar
Lieke Belga wordt op 18 juli 10 jaar
Mara Oosterhof wordt op 27 juli 6 jaar
Jurre Bakker wordt op 29 juli 6 jaar
Lisa Boonekamp wordt op 30 juli 4 jaar

Voorstellen nieuwe leidster peuterspeelzaal; 
Hallo,

Ik stel me hierbij even voor : Ik ben Astrid 
Jonkman, ik ben op dit moment werkzaam 
bij de B.S.O en het kinderdagverblijf in 
Norg, en ik werk sinds mei 2017 ook op de 
B.S.O in Roderwolde.

Vanaf september neem ik het stokje over 
van Truus, en ga beginnen op wat straks de 
peuterspeelgroep gaat heten.

Ik heb al wel wat invalwerk op peuter-
speelzalen gedaan, dus ik weet al een 
beetje hoe het reilt en zeilt, en vanaf begin 
juli wordt ik ingewerkt door Truus.

In mijn vrije tijd hou ik van zwemmen, 
hardlopen, nieuwe recepten uitproberen, 
en ben ik bezig met een cursus Italiaans.

Ik woon in Roden samen met mijn twee 
kinderen van 12 en 15. Ze gaan om de 
week naar hun vader die ook in Roden 
woont. Ik heb er heel veel zin in om straks 
ook op de peuterspeelgroep te beginnen! 

Groetjes, Astrid.

Verenigingsnieuws

Vrouwenvereninging Roderwolde

Eten bij Marten Scheepstra
Donderdagmiddag/ avond18 mei heb-
ben we gegeten bij Marten Scheepstra in 
Foxwolde. 

Iedereen had weer zijn eigen heerlijk 
gerecht gekookt of gemaakt. Marten had 
gezorgd voor de tafels, borden, bestek en 
servetten. 

We begonnen met koffie of thee met een 
heerlijke bonbon. Het was natuurlijk geen 
3 gangen menu, maar er was juist heel veel 
variatie en een glas wijn bij de maaltijd, 
verder was er zoal: stokbrood met kruiden-
boter, wraps, groentesoep, gehaktballetjes 
in satésaus, pastaschotel, stoofpotje, 
homemade makreel, eiersalade wraps, 
aardappelsalade, macaroni schotel, selde-
rijsalade, rauwkostsaladesalade, Bowl en 
natuurlijk een heerlijk nagerecht.
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Alom een heerlijke maaltijd. Natuurlijk 
werd er onder het eten druk gekeuveld 
door de dames. Het was een gezellig 
samenzijn.

Rondje fietsen
Woensdagavond 14 juni 2017 stapten 
de dames van de Vrouwenvereniging 
Roderwolde op de fiets voor een rondje 
in de buurt. Met 9 dames werd er om half 
zeven vanaf het Doedensplein gestart rich-
ting de Toutenburgersingel in de Zulthe 
waar de 4 dames uit Roden al op ons ston-
den te wachten. Samen gingen we verder 
richting Terheijl. 

Het weer was ons goed gezind want het 
was prachtig mooi fietsweer. Van Terheijl 
via de Terheijlsterweg naar Nieuw Roden. 
Van Nieuw Roden via mooie schelpenpa-
den, zandpaden, die helaas wel een beetje 
mul waren en waar we voor de zekerheid 
toch maar gingen wandelen, kwamen we 
achter de camping van het Ronostrand uit. 
Vandaar via Steenbergen naar Roderesch. 

Hier schoot ons de koffie geur in de neus, 
zodat we bij Herberg van Es een stop heb-
ben gehouden om hier even lekker uit te 
blazen en koffie met voor de meeste dames 
een warme wafel met kersen en slagroom 
te nuttigen. En natuurlijk even gezellig 
bijpraten. Vanaf hier over de fietspaden 
richting de Hullenweg, waar onze eer-
ste dame de groep al verliet, omdat ze zo 
dicht bij huis was. Via de Noorderkroon en 
Norgerweg naar het Windgat. Hier ver-
lieten ons de andere dames uit Roden die 
rechtdoor naar huis fietsen. 

De Rowolmer dames fietsten nog even 
om de gaslocatie en de golfbaan aan de 
Weehorst langs en via de Roderwolderweg 
naar Roderwolde. Onderweg verloren 
we zo nu en dan nog enkele leden, die bij 
hun huis afhaakten. Het was een gezellig 
avondje fietsen, praten, koffie drinken en 
genieten van de voor sommige leden toch 
nog onbekende paden die zo dicht bij huis 
bleken te zijn. Om ± kwart voor 10 uur was 
iedereen weer thuis zonder brokken en 
zonder regen. 

We zien elkaar graag terug op 20 septem-
ber bij de Bloemschikcursus bij Helen 
Aalders in Leutingewolde. Hou deze 
avond vrij. Deze activiteit staat niet op het 
jaarprogramma. 
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Jeugd Toneelvereniging Woldbloem

Na een geweldig toneelseizoen zijn we 
alweer een beetje gestart met de voorbe-
reidingen van het nieuwe seizoen. 

Rond deze periode willen we graag weten 
met welke jeugd we het nieuwe seizoen 
ingaan.

Onze jeugdclub heeft momenteel 18 spe-
lers, in de leeftijd van 9 – 15 jaar. 

Dit is al een behoorlijk grote groep, maar 
er kunnen altijd nieuwe leden bij. 

Zit je vanaf het nieuwe schooljaar in groep 
6 of hoger en zou je ook graag toneel wil-
len spelen;

Geef je dan VOOR 10 juli a.s. op!! 

Dit kan door middel van het sturen van 
een e-mail naar:

martnbelga@gmail.com (en ja…martn….
zonder i)

Voor vragen mag je natuurlijk altijd even 
langskomen of bellen.

Martin Belga,Bovenland 11, Roderwolde.

06-25053057

Jacobskerk Roderwolde

23 juli : Jacobszondag 
De kerk van Roderwolde was sinds de 
oprichting een zelfstandige, bisschop-
pelijke eigen kerk, dat wil zeggen dat 
de bisschop de kerk uit eigen middelen 
heeft gesticht. De kerk was gewijd aan 
Sint Jacob, de apostel. De keuze van deze 
beschermheilige bevestigt de hoge ouder-
dom van de kerk: na de 12e eeuw werden 
weinig kerken meer gewijd aan St. Jacob of 
andere apostelen.

De naamdag (de gedenkdag van een hei-
lige, de naamdag valt in het algemeen op 
de sterfdag van de betreffende heilige) van 
Sint Jacobus is 25 juli. 

En om dit te gedenken vieren wij op deze 
datum óf de zondag voor óf na deze datum 
de naam- sterfdag van Sint Jacob, waar 
onze kerk naar vernoemd is.

Dit jaar is deze dienst op 23 juli en begint 
om 9.30 uur. Wij nodigen u van harte uit 
deze dienst bij te wonen.

Ochtendgebed
Zoals bekend vinden we het fijn dat er con-
tinuïteit van kerkdiensten in Roderwolde 
is. 
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Omdat er nu niet iedere zondag een voor-
ganger aanwezig kan zijn, is er eens in 
de maand een ochtendgebed. De dienst 
van 23 juli zal als ochtendgebed gevierd 
worden. 

Na de dienst is er gelegenheid om tijdens 
een gezellig samenzijn onder het genot van 
een kopje koffie óf thee (na) te praten. 

Niet alleen 23 juli bent u van harte wel-
kom, ook andere diensten bent u welkom. 
De deur draait naar binnen. En de diensten 
beginnen om 9.30 uur.

U leest in kerknieuws welke zondagen er 
een viering in de Jacobskerk gehouden 
wordt.

Koffieochtend
In tegenstelling tot wat op de zomeragenda 
van dorpsbelangen staat is er op 4 juli as. 
geen koffiedrinken in het Jeugdgebouw. 

De eerstvolgende koffieochtend is op 5 
september. 

We hopen elkaar dan weer te ontmoeten 
en kunnen elkaar onder het genot van een 
kopje koffie óf thee bijpraten over de afge-
lopen (vakantie) maanden. 

Ook u bent van harte welkom !!!

27 augustus : Openluchtdienst
Ook dit jaar zal er op de zondag tussen 
de uitvoeringen van het Openluchtspel 
een kerkdienst worden gehouden wor-
den. Deze vindt, als het weer het toelaat, 
plaats in het Openluchttheater aan de 
Pastorielaan op zondag 27 augustus . 

De dienst begint om 11.00 uur en ds. 
Metselaar uit Hoogeveen zal hierin voor-
gaan. Muzikale begeleiding wordt verzorgt 
door Christelijke Muziekvereniging Oranje 
onder leiding van Wilbert Zwier.

Teamwork

Er waren eens drie mensen. Ze heetten 
Iedereen, Iemand en Niemand. Op een dag 
moest er een belangrijke opdracht wor-
den uitgevoerd en Iedereen werd gevraagd 
dit te doen. Iedereen was er zeker van dat 
Iemand het zou doe. Iedereen kon ‘t, maar 
Niemand deed het. Hierdoor werd Iemand 
boos, omdat het de taak van Iedereen was.

Iedereen dacht dat Iemand ’t had kunnen 
doen, maar Niemand realiseerde zich dat 
Iedereen het niet wilde doen.

Aan het eind beschuldigde Iedereen 
Iemand, toen Niemand deed wat Iedereen 
had kunnen doen…
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Rowolmer Archief

Een krummel uit het Rowolmer Archief.
Soms duikt onverwacht een stukje uit het 
verleden op dat niet echt in onze “Berigten” 
past, maar dat toch de moeite waard is om 
in De Wolmer op te nemen: een Krummel.

Zo kwam onlangs een vergeeld knipsel 
uit het Roder Journaal van maart 1992 
boven water met een verslagje van de 
halfjaarlijkse ledenvergadering van 25 jaar 
geleden.

Vergadering Dorpsbelangen Roderwolde 
ongerust over toekomst.
RODERWOLDE – De halfjaarlijkse vergade-
ring van de vereniging “Dorpsbelangen 
Roderwolde e.o.” trok een 30-tal belang-
stellende leden naar café Scheepstra. 
Voorzitter Keizer noemde in zijn openings-
woord enkele projecten die in de afgelopen 
maanden in behandeling waren, zoals 

“Dorp in het Groen” en aanleg van waterlei-
ding naar het kerkhof.

Bij de bestuursverkiezing werd de regle-
mentair niet-herkiesbare vice-voorzitter 
Roel van Zonneveld uitgebreid in het 
zonnetje gezet voor zijn inzet in de afgelo-
pen negen jaar. Als nieuwe bestuursleden 
werden Roelof Blomsma en Roelof Bolhuis 
gekozen.

Pas het gedeelte na de pauze bracht enig 
vuurwerk: het “Integraal basisplan” voor 
Roderwolde, dat de Gemeente Roden laat 
ontwikkelen, gaf ongerustheid over de 
invloed die een nog op te richten werk-
groep op dit plan en haar gevolgen kan 
hebben. Niet alleen de mogelijkheden voor 
toekomstige woningbouw werden weer 
aangeroerd, ook over de gevolgen van de 
aanleg van de Noordelijke Rondweg om 
Roden werd uitvoerig gediscussieerd. 

De vergadering was van mening dat aanleg 
van deze rondweg de positie van de inwo-
ners van de schoolkring Roderwolde zal 
verslechteren; tegen negatieve gevolgen 
zal zoveel mogelijk actie moeten worden 
ondernomen.

Een geanimeerde rondvraag besloot deze 
halfjaarlijkse vergadering.

Berigt 43: het hek van de Doefkamp.
In De Wolmer van mei 2017 stond een 
stukje over het hek dat dienst deed bij het 
Dorpshuis. Het Dorpshuis werd geopend 
in mei 1972, maar toen stond het toegangs-
hek er al lang. Hoe zat dat?

Eind jaren vijftig ploeterde ODA op een 
door de korfbalbond al lang afgekeurd 
sportveldje naast café Hoff (Het Rode 
Hert) en samen met Dorpsbelangen en de 
Oudercommissie werd druk uitgeoefend 
op de gemeente om tot een “behoorlijk” 
sportveld in Roderwolde te komen. B&W 
kwamen met een voorstel: het stuk land 

“De Doefkamp” van R. Aukema. 

Drie jaar na de eerste plannen ging de 
gemeente in WSW-verband aan de slag, 
maar dat ging niet hard genoeg naar de 
smaak van de Rowolmer en met een grote 
groep vrijwilligers werd op een zaterdag 
flink vooruitgang geboekt. 

De harde werkers werden na afloop 
getrakteerd op pannenkoeken, gebak-
ken door ODA-meisjes en leden van de 
Vrouwenvereniging.

Op zaterdag 27 juni 1964 nam Roderwolde 
het nieuwe sportterrein De Doefkamp 
feestelijk in gebruik. Burgemeester 
Bushoff opende het door enkele ODA-ers 
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vervaardigde toegangshek, nam het woord 
en schonk ODA na afloop van zijn toe-
spraak de gemeentevlag.

Op bijgaande foto laat ceremoniemeester 
Jannes Bathoorn namens ODA zien hoe het 
hek geopend dient te worden.

Het sportterrein was in die tijd overigens 
een stuk kleiner. Toen het Dorpshuis werd 
gebouwd en het aantal veldteams van ODA 
toenam, werd het terrein te klein en kwam 
er uiteindelijk een fors stuk bij. Ook kwam 
er toen veldverlichting. 

Tenslotte gaf dit alles de mogelijkheid om 
de ijsbaan te verplaatsen naar een goede 
lokatie achter het speelveld. Veel korf-
ballers, toeschouwers, scheuvellopers en 
evenementenbezoekers zijn in al die jaren 
het toegangshek gepasseerd. 

Al heeft het hek nu een ander plekje gekre-
gen, het is mooi dat dit brokje geschiedenis 
weer in ere is hersteld!

AANKONDIGING

Dolende Molenaar 
en Griezel disco
28 oktober 2017

Op 28 Oktober 2017 gaan we griezelen in 
Roderwolde. Wij van de activiteiten com-
missie organiseren namelijk een echte 
spooktocht. Hou jij van spanning en ben je 
niet bang in het donker? 

Dan moet je echt zorgen dat je deze datum 
vrij houdt. We gaan dan het mysterie ont-
rafelen van de “Dolende Molenaar” 

Vanaf 14 september kun je inschrijven 
voor deze spooktocht. 

Je kunt je inschrijven als groep max. 6 per-
sonen (individueel mag ook, dan wordt je 
in een groep ingedeeld)

Leeftijd vanaf 12 jaar

Kinder Griezel Disco
28 oktober van 14:00 –17:00 uur

Kom jij ook in je mooiste griezel outfit dan-
sen en swingen? Naast dansen en swingen 
gaan we ook leuke spelletjes doen.

AANKONDIGING

Fietsoriënteringstocht
17 september

Ook dit jaar starten we de tocht vanuit café 
Scheepstra.

Inschrijven kan vanaf 13:30 uur. De start 
van de tocht is om 14:00 uur.

Evenals vorige jaren zal de tocht ons weer 
voeren langs een mooie route rondom ons 
dorp. We hopen traditiegetrouw op mooi 
weer.
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NATUUR EN OMGEVING

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

Zoals ik in de vorige aflevering heb 
beloofd, gaat het ook deze maand weer 
over het gevoelsleven van dieren, met 
name vogels. Men zegt vaak: “Niets is de 
mensen vreemd” en die uitspraak geldt 
ook voor dieren. 

Iedereen kent de merel en de meesten zul-
len ook het mannetje (zwart met felgele 
snavel) en het vrouwtje (grijsbruin met 
overwegend grijze snavel) wel herkennen.

In huize 
merel 
is het 
vrouwtje 
(ook?) de 
baas. Zij 
bepaalt 
de plaats 
voor 

het te 
bouwen 
nest, dat 
ze ook 
vnl. zelf 
bouwt, 
zij 
bebroedt 
de eieren 

en neemt ook meestal het besluit, als de 
jonge het nest hebben verlaten, de rela-
tie met het mannetje te beëindigen, om 
bijv. met de buurman een nieuwe relatie 
te beginnen. Het mannetje bekommert 

zich dan nog een tijdje om de pas uitge-
vlogen jongen, terwijl het vrouwtje met 
de buurman al aan een nieuw broedsel is 
begonnen. Merels vormen een paar, maar 
eigenlijk hebben ze niet zo veel met elkaar. 
Het zijn individualisten. Soms komt er aan 
de paarvorming niet eens een baltsritueel 
te pas. Je ziet ook nooit, zoals bijvoorbeeld 
bij duiven, twee merels naast elkaar op 
een tak zitten. Bij het versieren van een 
partner is bij de vogels de hoofdrol weg-
gelegd voor de man. Hij zingt het hoogste 
lied, draagt in de baltstijd zijn mooiste 
verenkleed en gedraagt zich zo opvallend 
mogelijk om de aandacht van een vrouwtje 
te krijgen. Dat heeft een heel praktische 
reden. Hoe mooier, maar vooral hoe groter 
en sterker het mannetje is, hoe groter de 
kans op gezonde en sterke jongen. 

Over de “bruidssluier” van de aalscholver 
heb ik in maart al geschreven, maar ook de 
mascotte van De Onlanden, de grote zilver-
reiger krijgt in de paartijd lange sierveren, 
niet die aan zijn kop, maar aan zijn staart 
en de snavel verkleurt van geel naar zwart.

Iedere soort flirt en versiert op zijn eigen 
wijze. Zangvogels, zoals merels en lijsters, 
zingen zo uitbundig mogelijk, een kievit 
maakt acrobatische capriolen in de lucht 

en het 
visdiefje 
en het 
ijsvogeltje 
bieden de 
potentiële 
partner een 
visje aan.

Merel mannetje

Merel vrouwtje

Grote Zilverreiger met verkleurende snavel
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De kemphaan staat bekend om zijn soms 
schitterende pronkveren in de vorm van 
een omvangrijke kraag. Uit de naam kun je 
al opmaken dat om de gunst van de vrouw-
tjes ook wel eens strijd wordt gevoerd, 
maar het pronken en dansen speelt 
meestal de grootste rol.

Een bijzonder fenomeen is ook de totale 
verkleuring van de heikikker in de paartijd. 
Dit normaal bruine beestje met zwarte 
strepen wordt in de tijd dat de vrouwtjes 
moeten worden bevrucht helemaal blauw. 

Als je geluk hebt kun je dat in onze omge-
ving ook wel eens waarnemen. Je moet er 
wel even je best voor doen, want de blauwe 
periode duurt vaak maar enkele dagen. 

Ze zijn te vinden in vennen en op moeras-
sige plaatsen. Ze zijn te herkennen aan het 
geluid dat ze in die periode maken. Dat 
valt het beste te vergelijken met het gebor-
rel van een onder water vollopende fles.

Behalve gedrag en uitdossing speelt ook 
de leeftijd van het mannetje vaak een 

rol. Het komt misschien vreemd over, 
maar hoe ouder het mannetje, hoe meer 
kans hij maakt bij de vrouwtjes. De ver-

klaring hiervoor ligt ook weer in de 
overlevingsdrang. 

Het oudere mannetje heeft bewezen vele 
ontberingen te hebben overleeft en tegen 
bedreigingen bestand te zijn.

Misschien ligt hier dan het verschil met de 
mens, …hoewel…. 

Ik wens iedereen een fijne zomer met 
hopelijk veel natuurbeleving. 

Heb je iets bijzonders waargeno-
men, laat het me dan graag weten 
wilenlia@gmail.com.

Dansende kemphaan met pronkveren 
(foto Minte Mulder)

Parende heikikkers (helaas niet in kleurendruk). 
Het is Lia nog steeds niet gelukt om een 
blauwe heikikker voor de lens te krijgen, 
daarom is deze foto van internet gehaald.
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VAN ONDER DE WIEKEN

Drukte bij de molen
Dirk Magré

Drukte bij de molen
Met als titel “Drukte bij de molen” komen 
bijna elke week 2 à 3 groepen 5 van de 
basisscholen uit de Gemeente Noordenveld 
’s morgens op bezoek in de molen. Zij bak-
ken (onder begeleiding van een aantal 
vrijwilligers van Woldzigt) koekjes en krij-
gen een rondleiding door de molen. 

Heel wat kinderen vinden het toch wel een 
spannende belevenis om de steile trappen 
van de molen te beklimmen (en weer af te 
dalen!!!).

Tot nu toe hebben we alleen maar positieve 
reacties gekregen van zowel de kinderen 
als de begeleiders. Een heel team van vrij-
willigers helpt bij toerbeurt mee om alles 
in goede banen te leiden.

De laatste bezoeken van deze leerlingen 
zijn in de eerste week van juli.

Leekstermeer wandeltocht
Op zaterdag 20 mei waren we stempel-
post voor de Leekstermeer Wandeltocht, 
georganiseerd door Rotary Leek. Zij deden 
dit om een inzameling te houden voor de 
voedselbank Noordenveld - Leek.

Voor de molen stond de hele ochtend een 
draaiorgel te spelen en de wandelaars 
konden bij ons even uitrusten en indien 
gewenst van een kopje koffie of thee 
genieten.

Meulenkaomer 30 jaar
Een dag later, op zondag 21 mei vierde de 
Meulenkaomer haar 30 jarig bestaan met 
allerlei feestelijkheden op het terrein voor 
de molen. Tegelijkertijd was de reünie van 
de school. Die kwamen ’s middags ook een 
tijdje langs. Aan belangstelling voor het 
feest dus geen gebrek.

De volksdansgroep bood het publiek de 
gelegenheid mee te dansen en daar werd 
ook duidelijk gebruik van gemaakt.

foto Lia Snoek



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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Er was zo veel te beleven, dat het moeilijk 
is een selectie te maken. Misschien is het 
nog wel goed om te vertellen dat de jeugd 
zich uitzonderlijk heeft vermaakt met het 
maken van een vlieger en die ook op te 
laten. 

Overal door de belangstellenden heen 
renden kinderen met een achter hen aan 
fladderende vlieger. Het was in ieder geval 
echt feest! 

Morgan Three Wheelers
Op zaterdag 3 juni, onze vaste dag voor de 
demonstratie olieslaan (eerste zaterdag 
van de maand) werd de molen vereerd met 
een bezoek door een groep van 18 Morgan 
Three Wheelers. 

Dit zijn voor het grootste deel voor-
oorlogse voertuigen met een specifiek 
uiterlijk. Bij veel van deze voertuigen is de 

luchtgekoelde 2-cilinder V-motor helemaal 
vooraan geplaatst.

Er waren behoorlijk oude exemplaren bij. 
Zo had eentje geen achteruit versnelling en 
moest dus daarvoor geduwd worden. Bij 
een andere was helemaal geen startmotor 
aanwezig: die werd gestart met een slinger!

Er kwamen heel wat mensen langs om de 
driewielers te bewonderen. De berijders 
hebben bijna allemaal de molen bezocht 
en na ruim een uur werd de tocht door 
Nederland voortgezet richting Zorgvlied 
waar de (meest Engelse) deelnemers hun 
verblijf hadden.

Dit was een mooie combinatie de bijna 
antieke autotechniek voor de meer dan 
antieke Olie- en Korenmolen!.

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 1 juli. Demonstratie olieslaan. 
13:30 - 17:00 uur.

h Donderdag 27 juli: De Drentse 
Fiets4Daagse komt door het dorp. Naar 
verwachting zo’n 900 fietsers komen 
een stempeltje laten zetten bij de molen.
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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 elektromotor aan het 
werk.

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

tel: 050 - 5032198 

(bij afwezigheid boodschap 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

Dertig jaar Meulenkaomer

Op zondag 21 mei werd onder een 
stralende zon de verjaardag van de 
Meulenkaomer gevierd. ‘s Morgens waren 
alle basisschoolkinderen van Roderwolde 
uitgenodigd op een vliegerpartijtje. 

Ze konden onder begeleiding van een 
echte vliegeraar zelf vliegers maken en ze 
oplaten op het weiland van Dolf aan de 
overkant van de weg. 

Daarna kregen ze door Hella zelf gebakken 
vliegerkoekjes. Deze mochten ze versieren 
met de heerlijkste snoepjes en daarna lek-
ker opeten. 

Het kinderpartijtje werd afgesloten 
met een flinke puut patat met mayo en 
limonade.

‘s Middags waren de grote mensen aan de 
beurt. Zij kregen een mooi afwisselend 
programma aangeboden met trommels, 
harmonicamuziek, poëzie, zang en dans. 

In de loop van de dag kwamen honderden 
mensen naar de molen om te genieten van 
de gezelligheid en van de mooie optredens.

Dankzij de hulp van een grote groep vrij-
willigers, voor en achter de schermen, van 
molen Woldzigt en van de Meulenkaomer, 
werd deze 30e verjaardag een groot succes. 
Daarvoor allen hartelijk dank!

De traditionele Zomermarkt in augus-
tus gaat deze keer niet door. Wel jammer, 
maar we willen onze energie sparen voor 
de Open Monumentendagen in het tweede 
weekend van september. Dan zullen er bij 
de Meulenkaomer en de molen weer aller-
lei activiteiten georganiseerd worden met 
als hoofdthema OOGST.

Mensen met kisten vol appels, peren en 
andere eigen gekweekte producten wor-
den uitgenodigd om deze aan te bieden op 
zaterdag 9 september. 

Neem van te voren even contact op met 
Ada van Dijk of Lia Snoek, zodat we een en 
ander in goede banen kunnen leiden.

Allen een mooie zomer toegewenst en ik 
zou zo zeggen: kom nog eens langs in de 
Meulenkaomer en in de molen.

Namens het bestuur van de Meulenkaomer
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AANKONDIGING

Rowolmer Fair 2017
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HET TUINPAD OP

Achtersteweg 6
Paul van de Engel, Aranka van Bronkhorst en 
Tjez van den Engel

Wij zijn Paul van den Engel, Aranka van 
Bronkhorst en Tjez van den Engel en zijn 
op 15 september 2015 verhuisd naar de 
Achtersteweg 6 in Roderwolde. 

Alvorens een kleine maand te hebben 
gewoond in de boerderij zijn wij in een 
portocabine getrokken om te starten met 
de “verbouwing” van de boerderij. 

Na enige periode van slopen is de aan-
nemer in april gestart met het opnieuw 
opbouwen. Nu een kleine anderhalf jaar 
verder is de verbouwing een feit en zijn we 
in de woning getrokken. Van 54 vierkante 
meter naar 200 vierkante meter, wat een 
luxe is dat!

We hebben het in Roderwolde erg naar ons 
zin en genieten van het huis, de ruimte en 
de rust van het platteland. Omdat we zo 
vlak na de verbouwing nog druk zijn in en 
om het huis hebben we nog niet veel tijd 
gehad om de omgeving te verkennen. 

Verder verheugen we ons op de zomer! 
Lekker fietsen in de omgeving en vooral 
veel barbecueën met vrienden en familie 
in de tuin zijn onze goede voornemens 

voor de komende tijd. Kortom we hebben 
Roderwolde omarmd en hopen er nog lang 
en met veel plezier te kunnen wonen.

COLUMN

Roderwolde – Amsterdam v.v.
Henk van Kalken

Sommige lezers weten dat mijn wieg ooit 
in Amsterdam stond. Ellis en ik waren een 
paar dagen in deze rolkoffermetropool om 
een reden die in dit verhaal niet ter zake 
doet. Het was Hemelvaartsdag en had-
den in onze naïviteit bedacht dat we vást 
wel ergens (gratis) konden parkeren aan 
de rand van de stad. Te zien aan de vele 
honderdduizenden geparkeerde auto’s kon 
dat ook wel, maar we bleken het slachtof-
fer van een stadsbreed complot dat er voor 
zorgde, dat letterlijk élk parkeerplaatsje 
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DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Der wordt de leste tied nogal wat aandacht 
besteed an de situaotie op de weg. En daor 
is niks mis met. Veiligheid giet boven alles. 

Maor wat is der allemaol wal al niet 
gebeurd. Verkeersregels, lessen op schoul, 
rievaordigheidsexaomens, verkeerslichten, 
veir- of zölfs achtbaonswegen, lienen op de 
weg, kleuren op de weg, 60 km wegen, 30 
km wegen, speciaole stukken veur voet-
gangers en gao zo maor deur. 

En ok in de auto’s zölf is der op techniek 
gebied en carrosserie veul aandacht veur 
veiligheid. Nou wilt ze de N34, tussen 
zeg maor, Grunning en Koevern het liefst 
verdubbelen. 

Maor ja, daor is gien geld veur en nou blieft 
het waorschienluk bei speciale inhaal-
stroken. Toch vraog ik mei aof, of dat wal 
neudzaokeluk is.

Zie praot over een “dodemansweg”. Maor 
dat is het heus niet. Op de weg is heilemaol 
niks an te marken. Hij is breed genog. Je 
mag de overal bijna 100 km rieden. Der 
bint ongeliekvloerse krusingen. 

Wat wij nog meer. Misschien, dat de 
rotonde bei Gieten een knelpuntje is, maor 
daor blef het dan ok bei. 

Het einige probleem wat der is, dat bint de 
autorieders zölf. Die moet zo neudig inhao-
len. Die hebt hoast. 

As die nou ies zo verstandig bint um dat te 
veraanderen, dan zullen der veul minder 
ongelukken gebeuren en daordeur ok min-
der doden.

bezet was. Tenslotte parkeerden we op het 
Station Sloterdijk, slechts 35 minuten wan-
delen naar onze uiteindelijke bestemming, 
beladen met drie zware tassen, waardoor 
de wandelvreugde sterk devalueerde. 

In het Westerpark, onze bestemming, was 
een door zware hiphop en aanverwante 
herrie begeleide kookparty aan de gang. 
Geen rust tijdens deze dagen, dachten we 
berustend. Gelukkig waren we wel zo slim 
om een Bed & Breakfast in Assendelft, 
een dorp bij Zaanstad, te boeken voor de 
nacht. Een prima adres, we werden warm 
ontvangen met koud bier, en een uiterst 
vriendelijke gastvrouw die ons met een 
praatje aangenaam bezig wilde houden. 
Zij was kennelijk gewend aan de vliegtui-
gen, die met een gemiddelde frequentie 
van minimaal vier per minuut laag over 
ons heenbrulden en de conversatie 
bemoeilijkten. 

‘En ze willen Schiphol nog uitbreiden ook,’ 
sprak ik meelevend, met opgedraaid stem-
volume. ‘Ja, hoe eerder hoe liever. Dat is 
goed voor de werkgelegenheid,’ meende 
de gastvrouw. Ik deed niet eens meer een 
poging om hier nog iets van te begrijpen.

Op zaterdagavond kwamen we, moege-
streden, weer thuis. We ontstegen de 
auto, luisterden even naar Roderwolde 
en snoven de geuren van al het groene en 
bloeiende op. 

De stilte was immens. Wij hieven de 
handpalmen op, richting langzaam donker 
wordende lucht en slaakten, als werden we 
geregisseerd, gelijktijdig de verzuchting: 
‘Aaaaaaaah!’ 



INGEZONDEN

PUZZEL VOOR JONG EN OUD
LOS HEM OP……WIN MOOIE PRIJZEN

We nodigen u allen uit mee te doen met het 
oplossen van een puzzel. De antwoorden 
kunt u vinden in de Wôlmers van januari 
2016 t/m januari 2017. 

Nu kan het zijn, dat u die niet hebt 
bewaard. Niet getreurd, want ze zijn allen 
te vinden op de site van DORPSBELANGEN 
RODERWOLDE. Dat kan dus geen belemme-
ring zijn om niet mee te doen. 

Tijd kan ook geen rol spelen, want u hebt 
de hele vakantie de gelegenheid om hem 
op te lossen. De deadline om de oplossing 
in te zenden is 1 september 2017.

U kunt bovendien aardige prijzen winnen: 
1e prijs 25 euro, 2e prijs 15 euro en 3e prijs 
10 euro. Bij meerder juiste oplossingen 
wordt voor de prijzen geloot.

Deze puzzel bevat dus antwoorden, die 
allemaal te vinden zijn in de Wôlmers van 
januari 2016 t/m januari 2017. Vul die ant-
woorden in op de horizontale rijen. In de 
verticale kolom lees je dan een woord, dat 
met Roderwolde te maken heeft. 

Stuur het antwoord naar: 
de.wolmer@gmail.com.

Vakmensen 
    in makelen

Nijdam Makelaars
Roderweg 17
9311 PA Nieuw Roden

Tel: 050 - 40 235 40

info@nijdammakelaars.nl 
nijdammakelaars.nl

advertentiesadvertenties



 De Wôlmer  juni 2017  pagina 35

1 Hoe heet de nieuwe voorzitter van Stichting Molen Woldzigt?

2 In welke Turkse plaats eindigde de fietstocht van Harrie en Jolande Krap?

3 Wie was de winnaar van de schrijfwedstrijd van de Wôlmer in de categorie 
volwassenen?

4 Welke oud-onderwijzer van de obs Roderwolde overleed in januari 2015?

5 Welk tennistoernooi werd in 2016 gewonnen door Lia Snoek en Andre Jansen?

6 Hoe luidt de naam van de plant, die dient als waadplant voor de Groene Glazenwasser?

7 Wat is de naam van de opera die Frizarre in Roderwolde en Roden opvoerde?

8 Molen Woldzigt slaat olie voor een nieuw product. Hoe heet dat product?

9 Wie is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Landschapsbeheer Drenthe?

10 Welke naam heeft de coöperatie die is opgericht t.b.v. ons glasvezelnet?



voor al uw voetproblemen

Anneke Buring | Hoofdstraat 44 Roderwolde 
t 06 15 36 41 95 | e info@pedicure-opgoedevoet.nl 

i www.pedicure-opgoedevoet.nl

op donderdag en vrijdagochtend praktijk 

in L&M Haarmode, Kanaalstraat 6 Roden

ook voor uw diabetische en/of reumatische voet

Familiefeestjes en Bedrijfsuitjes ook op locatie!

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

Workshop: € 40,- p.p. (incl. materiaal, uitgebreide lunch 
met broodjes en soep etc.)

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

FOKKO RIJKENS
Hoofdstraat 80, Roderwolde

Docent / Kunstenaar 
Cursussen / Workshops

(portret / model / landschap / 
beginnersworkshop)

verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT
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Dorpsagenda

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

dinsdag 4 juli 2017  
Kerk: Koffie- ontmoetingsochtend in het 
Jeugdgebouw voor iedereen van 10.00 
-11.30 uur 

zondag 23 juli 2017  
Kerk: Viering Jacobszondag in de 
Jacobskerk, aansluitend koffiedrinken, 
aanvang 9.30 uur 

donderdag 27 juli 2017  
Molen Woldzigt: is stempelpost voor de 
Drentse Fiets4daagse; ca 900 fietsers 
komen langs. we slaan de hele dag olie. 
Meulenkaomer gehele dag geopend 
(9.30-17.00 uur)

maandag 31 juli t/m zondag 3 september 
2017 
Basisschool en Peuterspeelzaal: 
zomervakantie

zondag 13 augustus 2017  
Meulenkaomer: zomermarkt met vele 
leuke gezellige kraampjes voor de molen. 
Molen Woldzigt: slaat de gehele dag olie 
(10.00-17.00 uur).

woensdag 23 augustus 2017  
Openluchtspel: Generale voor kinderen van 
de basisschool, aanvang 19.00 uur

vrijdag 25 augustus 2017  
Openluchtspel: Eerste voorstelling, 
aanvang 20.30 uur

zaterdag 26 augustus 2017  
Molen Woldzigt: Demonstratie olieslaan 
hele dag i.v.m. Drentse Molendag. 
Meulenkaomer hele dag geopend 
(10.00-17.00 uur)

zaterdag 26 augustus 2017  
Molen Woldzigt bakt en verkoopt 
pannenkoeken (11.00-14.00 uur)

zaterdag 26 augustus 2017  
Openluchtspel: Tweede voorstelling, 
aanvang 20.30 uur

zondag 27 augustus 2017  
Openluchtdienst in het Openluchttheater, 
voorganger ds. Metselaar, m.m.v. Chr. 
Muziekvereniging Oranje o.l.v. Wilbert 
Zwier aanvang 10.30 uur

maandag 28 augustus 2017  
Openluchtspel: uitwijkdatum

dinsdag 29 augustus 2017  
Openluchtspel: Derde voorstelling, 
aanvang 20.30 uur

woensdag 30 augustus 2017  
Openluchtspel: Vierde voorstelling, 
aanvang 20.30 uur

donderdag 31 augustus 2017  
Openluchtspel: uitwijkdatum

zaterdag 2 september 2017  
Rowolmer Archief: Open Archief van 
10.00-12.00 uur

dinsdag 5 september 2017  
Kerk: Koffie- ontmoetingsochtend in het 
Jeugdgebouw voor iedereen van 10.00 
-11.30 uur 

zaterdag 9 september 2017  
Molen Woldzigt: hele dag (gratis) geopend 
en demonstraties olieslaan i.v.m. Open 
Monumentendagen 2017. Meulenkaomer: 
eveneens de gehele dag geopend 
(11.00-17.00 uur)
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Vervolg dorpsagenda

zondag 10 september 2017  
Molen Woldzigt: hele dag (gratis) 
geopend en demonstraties olieslaan 
i.v.m. Open Monumentendagen 2017. 
Meulenkaomer: eveneens de gehele dag 
geopend (11.00-17.00 uur)

zondag 10 september 2017  
Dorpshuis: Rowolmer fair/Rowolmer 
rondrit van 10.00 tot 16.30 uur

zaterdag 16 september 2017  
Molen Woldzigt en Meulenkaomer: 
seizoenssluiting, 13.30-17.00 uur

zondag 17 september 2017  
Dorpsbelangen: fietsoriënteringsrit voor 
het hele gezin, café Scheepsta, inschrijven 
vanaf 13.30, vertrek 14.00 uur

woensdag 20 september 2017  
Vrouwenvereniging: Bloemschikavond 
aanvang 19.30 uur, ‘t Rode Hert

zondag 1 oktober 2017  
Dorpsbelangen: activiteiten voor 
winterprogramma voor 1 oktober op 
info@dorpsbelangenroderwolde.nl

dinsdag 3 oktober 2017  
Kerk: Koffie- ontmoetingsochtend in het 
Jeugdgebouw voor iedereen van 10.00 
-11.30 uur 

zaterdag 7 oktober 2017  
Tennisvereniging: Junior/Seniortoernooi 
met barbecue vanaf 15.00 uur

zaterdag 7 oktober 2017  
Rowolmer Archief: Open Archief van 
10.00-12.00 uur

zondag 8 oktober 2017  
Tennisvereniging: Hanna Beutetoernooi, 
met aansluitend maaltijd

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 september 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
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- wandtegels
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- 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



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


