DORPS– EN SCHOOLKRANT
NUMMER 134
JAARGANG 15
SEPTEMBER 2017

 6e Rowolmer Fair een groot succes
 Vlegerdorsers op Open Monumentendagen
 Rowolmers wandelen Samenloop Voor Hoop
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Van de redactie

In dit nummer

Hella Balster

Na een lange zomer ligt de eerste Wôlmer
van het nieuwe seizoen weer voor u klaar.
Hij is royaal gevuld met terugblikken op de
evenementen die hebben plaatsgevonden.
Bijvoorbeeld de fietsvierdaagse met een
stempelpost bij de molen en de Open
Monumentendagen met onder andere
een demonstratie van vlegeldorsers uit
Onstwedde. Wellicht heeft ook uw straat
deelgenomen aan een buurtbarbecue; altijd
een mooie gelegenheid om vakantie ervaringen uit te wisselen. Roderwolde mag
er trots op zijn dat Jacques d’Ancona de
uitvoering van het Openluchtspel met vier
sterren heeft gewaardeerd in zijn recensie
in het Dagblad van het Noorden.
Opvallend was de hoeveelheid regen in de
afgelopen weken. Gelukkig was de regen
even op tijdens de Rowolmer Fair. De fair
was weer een groot succes, mede door de
prachtige oldtimers. In de Wôlmer treft u
een verslag en een prachtige foto-impressie van de fair aan.
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Dieven hebben het op boten gemunt
In de vakantieperiode is tot twee keer toe
een boot gestolen. De eerste werd aangetroffen bij de Rodervaart en de andere
stond op een trailer geparkeerd bij de
haven aan de Schipsloot.

Het Openluchtspel Roderwolde 4 sterren,
hetgeen hij ook deed met de uitvoering De
Getemde Feeks van Shakespeare dit jaar
in Diever. En aan die 4 sterren konden de
andere openluchttheaters in Drenthe niet
tippen.

De politie stelde een onderzoek in en was
op zoek naar getuigen. Of de eigenaars
intussen zijn achterhaald is niet bekend en
ook niet of de daders zijn opgepakt.

Ook de verzorging van de inwendige mens
was dik voor mekaar.

Sluiting café Het Rode Hert
Hoewel het café nog niet is verkocht en er
dus geen opvolging is, hebben Marga en
Ancel besloten de kroeg met ingang van
1 januari te sluiten. Tot die tijd kunnen
de verschillende verenigingen daar nog
terecht, maar dan moeten ze op zoek naar
een andere locatie.
De toneelvereniging Woldbloem heeft
daarover al een besluit genomen en zal
haar optredens gaan verzorgen in het MFA.
Het zal haar improvisatievermogens gaan
aanspreken om er toch weer iets moois
van te maken.

Het enige minpunt was de afgelasting
van de vierde voorstelling. Maar dat was
niet de schuld van de commissie. Pluvius
gooide roet in het eten. Gelukkig ging de
voorstelling op de uitwijkdatum wel door.
Rowolmer Fair
Even leek het erop. Dat ook de fair dat lot
beschoren was, maar zondag 10 september
was een stralende dag. Het terrein was wel
iets aan de soppige kant, maar was goed te
begaan.

Verderop in deze krant leest u hierover een
bijdrage van de dames zelf.
Openluchtspel
Al 56 jaar is er openluchtspel in
Roderwolde en ook dit jaar is de commissie met de spelers en andere vrijwilligers
er weer in geslaagd met iets moois op de
proppen te komen. Een viertal geslaagde
optredens, met een 1400 betalende
bezoekers, kan weer op hun conto worden bijgeschreven. En dat het goed was,
bewees de recensie in het Dagblad van het
Noorden, van Jacques d’Ancona. Hij gaf

Het mooie weer trok dan ook veel mensen
naar De Doefkamp, waar de organisatie niets aan het toeval had overgelaten.
Zowel neringdoenden als toeschouwers
waren zeer tevreden. Ook de 4e Rowolmer
Rondrit was met een dikke 80 deelnemende oldtimers een succes.
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INGEZONDEN

Rowolmer Fair 2017
Johan Clobus
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boekhandel
daan nijman
heerestraat 87 • roden • 050 501 29 67
info@daannijman.nl • daannijman.nl

Hier vindt u

alle afgeprijsde auto’s
van Nederland

Redactienieuws
Uitslag puzzel voor jong EN oud
In de vorige Wôlmer heeft de redactie een
puzzel geplaatst, waarmee leuke prijzen te
winnen waren. Slechts één inzending hebben wij mogen ontvangen. Gelukkig had
deze puzzelaar wel het goede antwoord,
namelijk: HANSENKAMP.
De gelukkige winnaar is Dirk Magré. Hij
kreeg op donderdag 14 september zijn
prijs, een bedrag van 25 euro uitgereikt
door redactieleden Sonja Meijer en Hans
Noordhof.
Dirk, van harte gefeliciteerd!
Overigens zal in het decembernummer
van de Wôlmer een nieuwe puzzel te vinden zijn.

Vrijdag 20 oktober a.s. Wijn-Spijsproeverij in
het Dorpshuis
De redactie is altijd op zoek naar leuke
activiteiten voor het dorp. Deze maand
heeft de redactie wijnspecialist Gerard
Brok uitgenodigd om een wijn-en spijsproeverij te houden. Deze zal plaatsvinden
in het dorpshuis op vrijdag 20 oktober van
20.00 - 23.00. Elders in de Wôlmer vindt u
hiervan een aankondiging en uitgebreide
informatie.
 De Wôlmer  september 2017  pagina 7

Schoolnieuws
Marijke Vrij

Start van het schooljaar
Na de zomervakantie hebben we iedereen
weer van harte welkom geheten op onze
school. De eerste week van het schooljaar zijn we in alle groepen gestart met
de vakantieverhalen, het wennen aan
de nieuwe groepssamenstelling en het
bespreken van afspraken en regels die we
op school hebben. We zijn dit schooljaar
gestart met 48 leerlingen. Deze leerlingen
zijn verdeeld over drie groepen.
hhGroep 1/2: juf Marije maandag en dinsdag, juf Annie woensdag t/m vrijdag
hhGroep 3/4/: juf Marijke maandag t/m
woensdag en vrijdag en juf Anyta
donderdag
hhGroep 6/7/8: juf Marije Wind
Directeur Erik Beumer is op maandagmiddag, dinsdagochtend en woensdag
aanwezig op het Palet. Op donderdag
neemt Marijke Vrij taken van hem op
zich. Verder bestaat ons team uit IB-er Rita
Schuurman (op woensdag aanwezig).
Schooltijden
Het komende schooljaar zijn de schooltijden voor groep 1 t/m 8 weer iedere dag
gelijk. Alle groepen starten ’s ochtends om
8.30u tot ‘s middags14.00u. Van 12.00u tot
12.30 is er een lunchpauze en blijven alle
leerlingen op school.
Regels en afspraken op school
.Onze schoolregels zijn:
1 Samen spelen, samen sporten,
samen werken, samen opruimen.
Samen lukt alles beter.
2 Spullen van een ander zijn net zoveel
waard als je eigen spullen.
3 Luister goed naar elkaar en laat dat ook
zien.

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

niet.
6 Voor schooltijd en in de pauze speel je
op het schoolplein.
T.a.v. het gebruik van het plein en de veiligheid hebben we de volgende afspraken
gemaakt:
hhEr mag op het plein niet worden
gevoetbald.
hhHet is niet toegestaan op het plein te
fietsen.
hhWe vinden het leuk en gezellig dat er
ook na schooltijd op het plein wordt
gespeeld, maar dan wel met de nadruk
op spelen.
Naast deze algemene regels is er in iedere
groep aandacht voor afspraken die in de
groep gelden. Deze afspraken worden
zoveel mogelijk in overleg met de leerlingen gemaakt.
Kinderpostzegelactie
Vanaf woensdag 27 september 2017 gaan
meer dan 200.000 kinderen uit groep 7
en 8 van ruim 5.000 basisscholen op pad
om kinderpostzegels, kaarten en kinderpleisters te verkopen. Dit jaar doen ook de
kinderen van Het Palet mee. We wensen
hen heel veel succes, want ze helpen met
hun inzet andere kinderen die het minder
goed hebben.
Floralia
De jaarlijkse Floralia vindt plaats op 14
oktober 2017. Het thema is dit jaar “In de
moestuin”. Deze activiteit wordt georganiseerd door VOOOR. U bent uiteraard weer
van harte welkom!
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Onderbouw

 De Wôlmer  september 2017  pagina 9

Middenbouw
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Peuterspeelzaal Dreumes
Astrid Jonkman

Hallo allemaal,
Na de vakantie zijn we begonnen en nu aan
mij de eer om het stokje over te nemen van
Truus en dus nu ook mijn eerste stukje te
schrijven voor de Wolmer.
Ik heb voor de vakantie al een paar
keer mee gedraaid met Truus op de
peuterspeelzaal.

ga maar lekker eten
eten is gezond
stop het niet in je oren maar in je mond.
smaaklijk eten
smaaklijk eten hap hap hap
slok slok slok
dat zal lekker smaken
nu niet langer praten
eet maar op
drink maar op
eet smakelijk allemaal!

Maar na de vakantie begon het voor mij
pas echt.
We zijn begonnen met het vieren van de
verjaardag van Ilse. En natuurlijk ook een
nieuw thema: Welkom!
In dit thema zijn we bezig met naar
school / peuterspeelgroep gaan, wat moet
je allemaal mee nemen, als je naar de wc
gaat, moet je daarna handen wassen en we
zingen even voor het fruit.
Het is hierbij ook meteen handig om even
uit te leggen dat als uw kind naar de peuterspeelgroep gaat, dat het dan niets mee
hoeft te nemen. Hooguit een vertrouwde
knuffel van thuis.
Wij hebben luiers, doekjes, fruit en
drinken.
We hebben in dit thema voorgelezen uit:
Kiki gaat naar school, Lulu gaat naar de
creche en 3 haasjes op de wc.

Na dit thema gaan we verder met dierendag, herfst en natuurlijk floralia waar
wij ook mooie knutselwerkjes voor gaan
maken!

Jarigen
Fiene Paling is op 24 augustus 6 jaar
geworden
Hidde Venema is op 24 augustus 8 jaar
geworden
Liene Hagenauw is op 28 augustus 5 jaar
geworden
Mathijs Hagenauw is op 31 augustus 9 jaar
geworden
Eise Eldering is op 8 september 6 jaar
geworden
Rosa Tepper is op 17 september 5 jaar
geworden
Jeffrey van der Veen wordt op 7 oktober 11
jaar
Kasper Eldering wordt op 8 oktober 9 jaar

Ook zingen we een liedje voor het fruit:
dit is een appel en dit is een peer
dit is een banaan er is nog meer
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ACTIVITEITENLADDER

Stormbaan op het sportveld
De werkgroep activiteitenladder wilde het
schooljaar graag met een verrassingsactiviteit voor alle kinderen afsluiten. Wat
is geschikt voor alle leeftijden? Een groot
springkussen! Dus er werd gezocht naar
een leuk springkussen: een heuse stormbaan in de vorm van een kasteel had de
voorkeur. De kosten waren echter hoger
dan we vooraf hadden ingeschat. Gelukkig
wilden k.v. ODA, de Oudervereniging van
school en VOOOR allemaal wel een geldelijke bijdrage doen en zo kwam het toch
nog allemaal goed.

Namens de Werkgroep Activiteitenladder,
Silvia van der Meijs
silviavandermeijs@hotmail.com

Op woensdag 19 juli heeft de baan de hele
dag op het sportveld gestaan en zo konden
alle groepen onder schooltijd om de beurt
van de stormbaan gebruik maken. Ze hadden er schitterend weer bij, dus dat kon
niet beter.
De nieuwe activiteitenladder is aan het
begin van dit schooljaar uitgedeeld. Er
staan weer allerlei verschillende activiteiten op: een knuffeldier naaien, yoga,
voorlezen, een theatervoorstelling, (pieten)gym, handletteren, mini-robotjes
maken, een raamhanger maken en
schaatslessen!
We hebben maar een beperkt budget en de
kinderen betalen slechts 2 euro per activiteit per keer. Soms huren we professionals
in van buitenaf, we maken gebruik van
de sportcoaches van WiN, maar werken
dus ook heel veel met vrijwilligers uit het
dorp. Heeft u nog een leuk idee? Heeft u
een hobby, een kennis die ons voor weinig
geld iets te bieden heeft of kunt u ons op
een andere manier helpen? Dan horen we
dit graag!
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INGEZONDEN

Afscheid van Het Palet
Hijko Mekkes

Beste Rowolmers,
De afgelopen zeven schooljaren mocht
ik met groep 6/7/8 maandelijks kopij
aanleveren voor de Wolmer. Daarnaast
verzorgde ik de laatste twee schooljaren
namens de school de kopij met het schoolnieuws. Toen ik vóór de zomervakantie de
kopij van het juninummer aanleverde wist
ik nog niet dat dit weleens de laatste kopij
namens de school kon zijn.
Sinds april 2010 ben ik werkzaam geweest
op Het Palet in Roderwolde en tot en met
de laatste dag van het afgelopen schooljaar
naar volle tevredenheid. Toch heb ik besloten om ergens anders verder te gaan als
leerkracht. Ik ben namelijk van mening dat
het goed is om af en toe te veranderen van
werkplek. In de eerste plaats voor mijzelf
en mijn ontwikkeling als leerkracht, maar
ook voor de school. Kort voor de zomervakantie heb ik een prettig en succesvol
sollicitatiegesprek gevoerd op Het Valkhof
in Roden. Dit schooljaar ga ik daar lesgeven in de bovenbouw.
Op de afgelopen jaren op Het Palet kijk ik
met tevredenheid, plezier en trots terug.
Een terugblik die bestaat uit een enkel
lastig moment, maar vooral uit hoogtepunten. Het enthousiasme van de leerlingen,
het lesgeven aan een combinatiegroep
6/7/8, de contacten met de ouders, de
betrokkenheid van het dorp bij de school,
onderwijskundige verbeteringen die we
hebben doorgevoerd, sporttoernooien,
schoolreizen en feestelijke activiteiten.
Roderwolde is een fijn dorp en het heeft
een geweldig schoolgebouw. De contacten

met de ouders van school, maar ook die
met de overige inwoners van Roderwolde,
heb ik altijd als zeer prettig ervaren.
Hartelijk dank hiervoor. Tot ziens!
Hartelijke groet,
Hijko Mekkes

Verenigingsnieuws
Rowolmer archief
Een krummel uit het archief…
Precies 60 jaar geleden besloot het toenmalig Hoofd der School zijn creatieve
talenten te uiten met het vervaardigen van
een eigen Rodermarkt in het lokaal van de
hoogste klassen. Op de foto ziet u duidelijk
een draaimolen, kraampjes en natuurlijk
een flink aantal paarden.
De beschilderde paarden van klei zijn
redelijk natuurgetrouw, maar misschien
hebben ze de leerlingen doen besluiten om
op de Rodermarktdag toch maar de echte
paarden te gaan bekijken…
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Schoolreis 1954
In het archief dook een briefkaartje uit
1954 op, gericht “Aan de 1ste, 2de, 3de & 4de
klas van de O.L. School, Roderwolde”.
Het was een briefkaart van de NJHC (de
Nederlandse Jeugdherbergcentrale) met
op de beeldkant “De Hunehoek”, de jeugdherberg in Emmen. De PTT vervoerde de
kaart voor slechts twee cent van Emmen
naar Roderwolde (voor de jongeren onder
de lezers: dat is nu ongeveer 1 eurocent.
In 60 jaar is het tarief dus 80 maal zo hoog
geworden).
De afzenders waren de vijfde en zesde klas
van de OLS-Roderwolde, waarmee meester
Van der Velde zijn eerste schoolreis in zijn
nieuwe standplaats maakte. De tocht door
Drenthe ging in die tijd vanzelfsprekend

nog op de fiets, waarbij slechts twee
begeleiders nodig waren: meester zelf en
Martha Dorenbos-Ipema, die toen in de
oudercommissie zat.
De namen op het kaartje van de dappere
doortrappers zijn nog vrij goed leesbaar,
maar omdat niet iedereen deze zeventigers
direct zal herkennen volgen hier de volledige namen:
Roelof Bathoorn, Roelof Hagenauw, Jan
Brink, Jan Koopman Jsz, Henk Buring,
Dinie van Bergen, Roelie Oosterhoff,
Hennie Lubbers, Wiebe Koopman,
Jantinus Koopman Jsz, Joop Dorenbos,
Sikke Datema, Geessienus van der Velde,
Wim Venekamp, Bareld Barelds, Piet
Oosterhof en Jan van der Heide.

Tennisvereniging Roderwolde
Zonnepanelen
Begin augustus zijn zonnepanelen op
het dak van de kantine geplaatst. Het
geplaatste vermogen is afgestemd op het
gemiddeld jaarverbruik van de vereniging, waarmee wordt beoogd ‘electrisch’
energie neutraal te worden. De plaatsing is
mogelijk gemaakt door subsidie van onze
gemeente.

Toernooien
Het tennisseizoen wordt afgesloten met
twee toernooien: op zaterdagmiddag 7
oktober vindt het junior/seniortoernooi
met barbecue plaats, op 8 oktober het
Hanna Beute toernooi voor senioren. Ook
dit toernooi besluiten we met een gezellige
maaltijd bij de tennisbaan. Zolang het weer
het toelaat zijn de banen bespeelbaar.
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Dorpshuis
AANKONDIGING

Spooktocht
De activiteitencommissie is voor deze
spooktocht nog
op zoek naar oude
windlantaarns, witte
lakens of vitrage.
Tevens zijn zij nog op
zoek naar knuffels
en poppen.

RECEPT VAN DE MAAND

Recepten met appels
Sonja Meijer

Een paar recepten voor de appels die vele
van jullie de komende periode van de
bomen halen.
Appelsneeuw met schuimkop
hhongeveer 3 goudreinetten
hh3 eiwitten
hh150 gram suiker
Schil, snij en kook de appelen halfgaar
Suiker naar smaak toevoegen.
Eiwitten stijf slaan, suiker toevoegen.
Twee eetlepels stijfgeslagen eiwit door de
appels scheppen.
Rest van het eiwit er bovenop leggen en
ongeveer 20 minuten in over van 150 graden.

Appel met kruimeldeeg
hh150 gram bloem
hh75 gram boter
hh75 gram suiker
hh3 à 4 goudreinetten
hh50 gram rozijnen
hh25 gram suiker

Schil de appels, snij ze in stukjes en kook ze
halfgaar, voeg de suiker toe.
Doe ze in een vuurvast schaaltje samen met
de rozijnen.
Van de boter, bloem en suiker kruimeldeeg
maken.
Dit bovenop de appels doen en ongeveer 30
minuten in een oven van 200 graden laten
kleuren.
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Koos Vrieling Boomkwekerij
Tuincentrum
Hovenierswerken
Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde

Ook voor aanleg en
onderhoud uitgevoerd door
vakbekwaam hoveniers!

www.koosvrieling.nl

Wolter van der Veen
Timmer- & Onderhoudsbedrijf

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

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

Belga’s Internationaal Transport v.o.f.

Transportweg 3 - 9301 ZX Roden

Culturele Driehoek
Theatergroep De Dames Slier maakt
muzikale familietheaterstukken waarin
toegankelijkheid en komisch spel steevast
hand in hand gaan met serieuze onderwerpen, zoals het milieu.
Entree voor jong en oud gratis.
Deze voorstelling is mede mogelijk
gemaakt door:
Zondag 8 oktober, 15.00 uur
Café Het Rode Hert te Roderwolde
Familievoorstelling 4+: Plof!
De Culturele Driehoek Roderwolde
organiseert in samenwerking met de
activiteitenladder van de Buitenschoolse
opvang Roderwolde de familievoorstelling
Plof! door theatergezelschap De Dames
Slier.
Plof de Kip ontsnapt uit de propvolle
schuur van grootkiphouder Hannes.
Gelukkig kan ze terecht bij De Bonte Boa’s,
het oude variétégezelschap van Bo en
directeur Opa.
Maar… Hannes laat het er niet bij zitten en
gaat erachteraan: hij wil zijn kiloknaller
terug!
Als undercoverkip helpt Plof het noodlijdende gezelschap onbedoeld aan
wervelend nieuw materiaal voor hun wat
stram geworden show.
Plof! is een vrolijke en spannende voorstelling over jong-en-oud-zijn, waarin
naast zinderende liedjes en hilarische acts
ook thema’s aan bod komen als zwerfafval
en de vee-industrie.
Plof! wordt gespeeld voor iedereen vanaf
vier jaar.

De Culturele Driehoek is ontstaan uit
een samenwerking van de dominee,
de molenaar en de kroegbaas. Omdat
de dominee(Martin en Astrid) en de
molenaar(Margreet en Wilma) geen deel
meer uitmaken van het bestuur van de
Culturele Driehoek en Café het Rode Hert
sluit zal dit de laatste activiteit van de
Culturele Driehoek Roderwolde in deze
vorm zijn.
10 jaar hebben we met plezier activiteiten
georganiseerd in de 3 locaties waar veel
mensen van hebben genoten.
Marijke Mathot
Dirk van Hell
Marga La Crois
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VERSLAG

Rowolmer Fair en Rowolmer Rondrit
Sjoerdina Stelma, foto’s Tea Hoven en Ronald ter Steege

aan de Hoofdstraat, de Kruiskamp, de
Hansenkamp en de Pastorielaan.

Rowolmer Fair
Zondag 10 september was het dan, na
maanden van voorbereiding, eindelijk
zover!
Op deze dag vond voor de zesde keer de
Rowolmer Fair plaats. Door een grote
groep vrijwilligers was er met veel enthousiasme hard gewerkt om de fair tot in de
puntjes te verzorgen. Over de aankleding
van de fair was ook dit jaar weer goed
nagedacht, waardoor de fair een prachtige
entourage had.
Het enige wat we niet in de hand hadden,
was het weer. Hoewel het een hele spannende week qua weersvoorspellingen was,
waren de weergoden ons op deze zondag
zeer gunstig gezind.

Met ruim 70 standhouders was er ook
dit jaar weer een breed aanbod van
ambachtelijke producten, lifestyle en
woonaccessoires. De fair had ook de
inwendig mens veel te bieden, zoals zelf
gerookte paling, saté, eigengemaakte
crêpes, broodjes hamburger, ijs en koffie. Naast al deze mooie producten en het
voedsel, kon er ook een gokje gewaagd
worden bij de verloting. Dit jaar waren
er weer leuke prijzen met als hoofdprijs
een ultralight vlucht, aangeboden door
Dijkstra Ballonvaarten. Deze hoofdprijs
werd door een inwoner van Foxwolde
gewonnen.
Graag willen we alle vrijwilligers, die zich
op welke manier dan ook, hebben ingezet om deze dag tot een succes te maken,
nogmaals bedanken. Zonder jullie hulp
konden we niet terugkijken op een zeer
geslaagde en zonnige dag. Dank ook voor
jullie aandachtspunten die in de evaluatie over de fair naar voren kwamen, deze
zullen zeker meegenomen worden naar
volgend jaar.

Dit mooie weer, bracht in combinatie met
de Rowolmer fair en de Rowolmer Rondrit
van zo’n 100 oldtimers, heel veel bezoekers
naar ons kleine dorpje. Al dit verkeer werd
door de verkeersregelaars in goede banen
door het dorp geleid. Helaas waren er ook
veel bezoekers die zich niet aantrokken
van het ingestelde tijdelijke parkeerverbod
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4e Rowolmer Rondrit

Wat hebben we een geluk gehad met het
weer op zondag 10 September! Op zaterdagmorgen liepen we met elkaar over het
sportveld om alles klaar te zetten en het
water liep ons zowat over de schoenen. We
keken elkaar aan maar niemand durfde
het uit te spreken maar we dachten wel bij
ons zelf; hoe moeten hier morgen eerst 70
auto’s naar de opgestelde kramen toerijden
en vervolgens 100 oldtimers een plekje
zoeken… En die oldtimers moesten ook
nog eens een paar keer het terrein op en
af omdat er 2 routes van elk 50km gereden
werden. Ook bij de laatste controle van de
routes zelf kwamen we tot de conclusie dat
we 3 van de 6 zandwegen moesten gaan
schrappen, wilden we voorkomen dat oldtimers tot de assen aan toe door de modder
gingen rijden.
Maar al onze zorgen waren voor niets
gelukkig; langzaam werd het droog en op
de dag van de fair en rondrit zelf was het
gewoon lekker weer. Ook het sportveld
hield zich goed doordat er direct rijplaten werden gelegd op de plekken waar het
spannend werd. Helaas zijn er tijdens de
rondrit 3 deelnemers uitgevallen met technische problemen maar dat is natuurlijk
altijd een risico als je met dat oude spul op
pad bent.
Henry Venekamp heeft de Hoofdprijs
gewonnen: een Ultralight flight, aangeboden
door Dijkstra Ballonvaarten

Er is door veel vrijwilligers meegewerkt
aan de rondrit: voor de lunch van de
deelnemers werd maar liefst 40 liter soep
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café HET RODE HERT

voor al uw voetproblemen

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

| Hoofdstraat 44 Roderwolde

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

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

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

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

gemaakt en er werden ‘eventjes’ 500
bolletjes gesmeerd en 200 plakjes cake
gesneden. De route moest worden bedacht,
uitgezet en gecontroleerd worden. De
tassen met inhoud van alle deelnemers
moesten gevuld worden en niet te vergeten
de verkeersregelaars. Zij hadden de taak
de oldtimers met zo weinig mogelijk tussenruimte te parkeren in verband met de
beschikbare ruimte daar waar de oldtimerbezitters liever wat extra ruimte tussen
de auto’s hebben.. Ook moeten we in deze
alle sponsoren niet vergeten die het mede
mogelijk maken de rondrit te organiseren.
Iedereen nogmaals bedankt !

met rondrit bleek weer een schot in de
roos te zijn. Later dit jaar krijgen de deelnemers de door Joris Brouwer gemaakte
foto van hun oldtimer nog thuis gestuurd
en dan gaan we alweer op naar de 5e
Rowolmer Rondrit !

Voor het spelelement stonden er letters
langs de kant van de weg tijdens de rondrit
die men in de juiste volgorde moest noteren. Omdat er meerdere deelnemers waren
met hetzelfde aantal punten bepaalde de
autologo quiz de definitieve uitslag:
1e prijs: Dhr. Dekker uit Peize met een
Volkswagen T2 Westfalia
2e prijs: mevr. Van Dingen uit Groningen
met een Alfa Spider
Gedeelde 3e prijs:
Dhr. Van Dingen uit Groningen met een
Alfa Guillia
Dhr. Pepping uit Assen met een Ferrari
Mondeal
Bij de familie van Dingen zal nog wel na
gepraat zijn over de uitslag; ze hadden
hetzelfde aantal punten qua letters en ook
hetzelfde aantal automerken goed alleen
had manlief 1 schrijffout gemaakt..
Al met al kunnen we terugkijken op een
zeer geslaagde dag en de combinatie fair
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

Het is weer september en de zomer is
voorbij. Dat betekent ook dat ik maandelijks weer een stukje over de natuur in De
Onlanden mag schrijven. Gelukkig geeft
de prachtige natuur je altijd volop inspiratie, maar het wordt na bijna 6 jaar nieuwe
onderwerpen verzinnen soms wel lastig
een item te behandelen, waar je nog niet
eerder over hebt geschreven. Neem me
dus niet kwalijk als ik wel eens in herhaling verval. Dat geldt natuurlijk vooral
voor onderwerpen die mijzelf het meest
bezighouden en zoals de trouwe lezer weet,
is dat voor mij o.a. de das.
Enige maanden geleden hadden we al
een euforische ervaring toen we voor de
jaarlijkse dassentelling een avond postten
bij een dassenburcht tussen Lieveren en
Donderen. Aan de sporen rond de burcht
hadden we afgeleid, dat er zeer waarschijnlijk ook jonge dassen zaten, maar door de
“telling” moesten we achterhalen hoeveel
dat er waren. Zo’n telling houdt in dat je
met een paar mensen (Lia en ik hadden
dit keer een “debutant” mee) vanaf ca.
19.00 u. een plek zoekt bij een (bewoonde)
burcht. Je zorgt voor kleding met schutkleur, uiteraard de wind van voren en een
beetje verscholen op zo’n 25m afstand van
de burcht.
Daar zit je dan muisstil (een das ziet slecht,
maar hoort uitstekend en ruikt nog veel
beter) een paar uur, in de hoop de dassen
naar buiten te zien komen. Het was die
avond lang lawaaiig bij een nabij gelegen
boerderij, maar rond negen uur zagen we
een volwassen das rondscharrelen. Na een
kwartier verscheen er een tweede en nog
een tijdje later kwam het eerste jong naar

Ze liepen bijna over onze voeten

boven. Het duurde niet lang of er huppelden 3 jongen rond. Langzaam maar zeker
kwamen ze in onze richting.
Even later liepen ze bijna over onze voeten! Een volwassen das had ons al lang als
onraad beschouwd, maar deze onervaren jongen waren nieuwsgierig wat deze
“standbeelden” in hun speelterrein deden.
Soms renden ze weg maar telkens kwamen ze terug om poolshoogte te nemen.
Hoewel het al vrij donker was, kon ik met
mijn telefoon heel wat redelijke foto’s
nemen! Nooit hadden we bij de tellingen
deze prachtige diertjes van zo dichtbij
gezien.
Nog meer goed nieuws over dassen. Er
wonen sinds enige tijd ook dassen in
Roderwolde! Virry Schaafsma had er
een tijd geleden al één zien lopen nabij
De Kleibosch, maar begin juli had Peter
Oosterhof een prachtige ervaring, toen
hij op een avond een das met maar liefst
3 jongen zag lopen op zijn land. De aanwezigheid van jongen bewijst dat er een
burcht in de buurt moet zijn en het niet om
een solitaire das gaat die op strooptocht is,
op grote afstand van zijn hol. Die burcht
heb ik ondertussen gevonden.
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Gelukkig ligt die op een vrijwel onbereikbare plek, maar dat er zo dicht bij
Roderwolde/Foxwolde dassen leven, is
fantastisch.
Onlangs liep ik weer eens een rondje door
de Sandebuursterpolder. Het is onvoorstelbaar hoe zich daar zo snel een bos aan
het ontwikkelen is. Op zich is dat niet
ongunstig, het bos is namelijk een mooie
schuilplaats voor reeën, vossen e.d. Helaas
verdwijnt door de bomen ook het veldje
met de fraaie mossen achter de dijk bij
Sandebuur. Jammer is ook dat alleen dat
het vooral de zwarte els is die daar groeit,
het zou gunstiger zijn als het vooral wilgen
waren.

Ree vlucht tussen de elzen in Sandebuurster polder

Wilgen zijn namelijk een belangrijke
voedselbron voor de bever, die hier dan
een uitstekende biotoop (leefomgeving)
heeft. Die bever komt er toch wel, want
in het Hunzedal (tussen Buinen en het
Zuidlaardermeer) neemt hun aantal
nog steeds toe. Eens komt het moment
dat de populatie een nieuw leefgebied
mòet zoeken en dan is het waterrijke
Onlandengebied een ideale plek.
Ook de otter doet het nog steeds erg
goed in De Onlanden, al is er wel
weer een exemplaar doodgereden
op de A7 bij Lettelbert. De stichting
Natuurbelang De Onlanden en andere

Bever die al eens in het Paterswoldse
Meer is opgedoken

natuurbeschermingsorganisaties dringen er bij de verantwoordelijke instanties
wederom op aan te zorgen voor goede
afrastering, zodat de otters (en t.z.t. de
bevers) gedwongen worden gebruik te
maken van de goede wildpassages in de
Munnikesloot en het Lettelberterdiep.
Een andere interessante ontwikkeling in
De Onlanden is de vondst van een ringslang. Ook voor dit bijzondere dier is het
gebied een prima biotoop, maar aangezien ze er niet worden uitgezet, zullen ze
de weg er naartoe wel moeten vinden. Nu
is er een ringslang gevonden, weliswaar
een dode, maar het bewijst dat ze er zijn
(Onlander Berichten nr. 11). Takkenbossen
en grashopen zijn goede broeiplekken voor
het nageslacht van de ringslang, dus we
kunnen de verspreiding nog een handje
helpen door de aanleg ervan.

Ringslag met markante tekening achter de kop
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VAN ONDER DE WIEKEN

Er is heel wat te doen geweest in de zomer!
Dirk Magré

Wat lijkt het al weer lang geleden dat de
vorige Wolmer uitkwam. Door de agenda
heen bladerend komen er ook heel wat
gebeurtenissen langs waar Woldzigt bij
betrokken was.

Maar wat nog veel belangrijker is, is dat
vrijwel iedereen onder de indruk was van
de molen. Veel positieve geluiden dus.
Fiets4Daagse

We hebben ze dan ook maar voor jullie op
een rijtje gezet.
Eerste zaterdag van de maand
Natuurlijk zijn we ook in de zomer doorgegaan met onze vaste eerste zaterdag van
de maand actie: demonstratie olieslaan.
Dat was dus op 1 juli, 5 augustus en 2 september. Verder hebben we nog een aantal
dagen olie geslagen. Daarover hieronder
nog meer.
Traptreden tellen
Op woensdag (middag) 9 september hadden de personeelsleden van de
gemeente Noordenveld een fietstocht
met opdrachten. Onder de titel “de eerste Ken-je-gemeentedag” voerde de tocht
langs bijzondere plekken in de gemeente.
Natuurlijk mocht molen Woldzigt daar niet
aan ontbreken.

Op donderdag 27 juli was voor de
molen een stempelpost voor de Drentse
Fiets4Daagse (startplaats Norg). Het
thema van deze editie was “van molen tot
brood”.
Vanuit het Dorpshuis werd voorgesteld hiermee samen te werken. Samen
is gezorgd voor koffie / thee / fris met
daarbij een plak krentenbrood met boter.
Geheel passend in het thema.

De vraag die ze over de molen moesten
beantwoorden was: “Hoeveel traptreden
moet je omhoog om vanaf beneden in de
molen op de stellingzolder te komen”. Per
groepje (totaal ongeveer 20 groepjes) heeft
steeds 1 persoon de steile trappen beklommen om de treden te tellen.
Ongeveer de helft van de groepen had het
antwoord op de vraag goed.
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Onze stempelaars hebben in totaal 809
stempels op even zo veel stempelkaarten
gezet.

De trouwauto waar zij mee kwamen voorrijden was wel een vermelding waard: een
enorme Amerikaanse “trekker”.

Het was zonder meer een gezellige drukte
voor de molen. Vooral de mensen die de 25
km tocht fietsten namen er alle tijd voor
om in het zonnetje van het uitzicht voor de
molen te genieten.

Open Monumenten Dagen
Direct na de trouwerij zijn we ons gaan
voorbereiden op toch wel de drukste
twee dagen in het jaar voor de molen en
Meulenkaomer: De Open Monumenten
Dagen. Zaterdag 9 en zondag 10 september.

Deze dag werd ook olie geslagen en zo’n 45
deelnemers aan de Fiets4Daagse namen
ook nog de tijd om de molen te bezichtigen.
Drentse Molendag
Op zaterdag 26 augustus was de Drentse
Molendag (standaard op de vierde zaterdag
in aug.)

Op zaterdag was voor de molen ook nog
(h)Oogstgenoeglijk: De oogst van groenten,
fruit en daarvan gemaakte producten konden voor de molen worden aangeboden. ’s
Morgens was het weer in eerste instantie een behoorlijke spelbreker, wat onder
andere opleverde dat “de Bijzaak” uit Yde
zich heeft afgemeld.

De hele dag (van 10 tot 17 uur) werd olie
geslagen. Het oorspronkelijke doel van
deze molendag was ooit: molenaars uit
andere provincies in de gelegenheid stellen zo veel mogelijk draaiende molens in
Drenthe te kunnen bezoeken. Natuurlijk
zijn andere bezoekers dan net zo welkom.
We telden dan ook 46 bezoekers, waarvan
6 molenaars van andere molens.
Trouwen in de molen
Op vrijdag 8 september was de molen
weer trouwlocatie van de gemeente
Noordenveld. Peter Wegter en Ine Deelstra
hadden deze monumentale locatie uitverkoren om daar elkaar het jawoord te geven.

Wel was de Blakervelder Hoeve uit Roden
aanwezig met een keur aan rund- en
lamsvlees (“vlees van eigen erf! Vrij van
antibiotica en 100% grasgevoerd”). Ook
een aantal bakken ijs van Lakenvelder
melk.
De “Onstwedder Gaarv’n”, vlegeldorsers
gaven regelmatig een demonstratie en ook
het publiek werd uitgenodigd om de vlegel
ter hand te nemen.

 De Wôlmer  september 2017  pagina 27

Nieuw bord voor Woldzigt
Heet van de naald: Op dinsdag 12 september is een door Het Drentse Landschap
vervaardigd informatiebord voor de molen
geplaatst.

Voor de molen werden door Meulenkaomer
en molen-medewerkers samen koffie, thee,
fris en diverse soorten eigengemaakt gebak
geserveerd. Een mooie extra bron van
inkomsten voor beide organisaties. Al met
al (vooral ’s middags) een geslaagde dag
met ook nog eens zo’n 110 bezoekers binnen in de molen.
Zondag 10 september
Op de dag van de Rowolmer fair komen
misschien vanzelf al veel mensen naar
Roderwolde.
Dit is ook de tweede dag van de Open
Monumenten Dagen. Voor de molen was
het een topdag: 256 bezoekers hebben we
geteld in de molen! Het weer was prachtig.
Er stond een stevige wind. We moesten
zaterdag de elektromotor aan het werk
zetten omdat de wieken niet genoeg vermogen konden leveren. Zondag ging het
op de wind wel heel voorspoedig. Op een
gegeven moment moest worden gezwicht
(zeil geminderd). De molen draaide een
beetje erg hard!
Voor de molen werden nog weer koffie /
thee / eigen gebakken producten verkocht.
Een heel gezellige dag. Ondanks het forse
aantal bezoekers is het geen moment té
druk geweest in de molen.

Mooi in kleur en met duidelijke informatie
over wat men in de molen kan verwachten.
Activiteiten in Woldzigt en voor de komende
tijd:
hhzaterdag 16 sept. Voor de molen
de laatste dag van dit seizoen. De
Meulenkaomer gaat nog een weekje
door.
hhZondag 24 september: Vanaf ongeveer
10:30 / 10:45 uur verwachten we zo’n
100 old-timer tractoren in Roderwolde.
(Vanuit de Rodermarkt organisatie).
Zie ook op Facebook: “oldtimershowroden”. Zij zullen parkeren op het weiland
naast de kerk en van daar naar de
molen lopen voor een koffiepauze. Het
Dorpshuis was hiervoor benaderd en zij
vonden het een goed idee om de molen
hier in te betrekken. Daar werken wij
natuurlijk graag aan mee! Molen en
Meulenkaomer zijn die zondag tijdens
het bezoek van de trekkers geopend en
er wordt een paar uurtjes olie geslagen.
hhZaterdag 7 oktober: Onze vaste activiteit voor de eerste zaterdag van de
maand: 13:30 – 16:30 uur wordt er weer
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olie geslagen. Diezelfde dag ’s avonds is
de vrijwilligersavond voor alle vrijwilligers van Woldzigt.
Vrijwilliger worden?
Wil je ook iets betekenen voor Woldzigt?
Neem dan contact met ons op:
hhBijvoorbeeld om het oude ambacht van
olieslaan te leren en als olieslager mee
te werken bij onze demonstraties;
hhAls je wel tijdens bepaalde openingstijden de balie in de molen wilt bemensen
(kaartjes en molenproducten en souvenirs verkopen);
hhBij drukke dagen rondleidingen geven
in de molen (dan kun je de “opleiding”
molengids komen volgen, die we bij voldoende deelname in Woldzigt kunnen
verzorgen).
Bij voldoende wind draait de molen tijdens 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)

AANKONDIGING

Vrijdag 20 oktober
a.s. Wijn-Spijsproeverij
in het Dorpshuis
Bent u een fijnproever en wilt u wat meer
leren over het combineren van wijnen en
gerechten, dan kunt u zich aanmelden
voor een wijn-spijsproeverij georganiseerd door Gerard Brok van Wijnkoperij
Henri Bloem. De wijn-spijsproeverij is op
vrijdag 20 oktober van 20.00 – 23.00 uur
in het Dorpshuis.
Na een korte theoretische inleiding
krijgt u vier verschillende gerechten te
proeven. Bij ieder gerecht proeft u twee
verschillende wijnen (8 wijnen in totaal).
Proefondervindelijk leert u de basis voor
het combineren van de ideale wijn bij uw
favoriete gerecht!
De kosten bedragen € 15,-per persoon en u
kunt zich, tot uiterlijk 16 oktober, aanmelden door, bij voorkeur, een mail te sturen
naar: de.wolmer@gmail.com, of anders te
bellen naar Sonja Meijer, tel. 050-5032213.
Contactgegevens/adresgegevens:
MFA, Hoofdstraat 21a
9315 PB Roderwolde

email: info@woldzigt-roderwolde.nl
Zie ook de website: www.woldzigt-roderwolde.nl
Hartelijke groet,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin
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Wijn-spijs combinaties maken - 3 tips van Wijnkoperij Henri Bloem
Goede wijn-spijs combinaties maken is een kunst op zich. Er zijn wijn-spijs combinaties die zo perfect zijn dat ze zowel het gerecht als de wijn mooier doen uitkomen. Een
geweldige smaaksensatie. Dat is precies waar sommeliers en topkoks naar streven. Je
hoeft geen professional te zijn om de ideale combinatie tussen een gerecht en een wijn
te vinden. Het is vooral een kwestie van uitproberen.

Als je van wijnproeven en lekker eten
houdt, dan is het erg leuk om op zoek te
gaan naar jouw ideale wijn-spijs combinaties. Zet bijvoorbeeld bij een bepaald
gerecht verschillende wijnen naast elkaar
en probeer uit welke het beste combineert.
Andersom kan ook: trek een fles wijn open
en zet er verschillende gerechtjes naast.
Misschien zit de ideale combinatie er bij!
We geven je drie tips die je daarbij houvast
bieden:
1. ‘If it grows together, it goes together’
Het is een oude regel die elke sommelier kent. Want in veel gevallen klopt het.
Wijnen uit een bepaalde streek combineren opvallend vaak goed met de typische
gerechten uit die streek. Dat geldt vooral
voor Europese wijnen. De stevige Malbecs
uit de Zuidfranse Cahors combineren
bijvoorbeeld uitstekend met de vettige
stoofpotten die ze daar maken. Italiaanse
Chianti combineert goed met pizza’s en
pasta’s met tomatensaus en de frisse witte
wijnen uit het Spaans Galicië zijn heerlijk
bij de visgerechten die hier geserveerd
worden. Als je ‘regionaal denkt’ dan helpt
je dit een heel eind op weg om een ideale
wijn-spijs combinatie te vinden.
2. Zoek naar evenwicht
Een goede wijn-spijs combinatie is ‘in
balans’. Een machtig gerecht van gegrild,
vettig vlees vraagt bijvoorbeeld om een
vollere rode wijn dan een licht gerechtje.

Dat geldt voor zowel wit als rood. Een
vlezige moot zeewolf in een romige saus
vraagt om een heel andere – vollere en
rijpere – witte wijn dan een lichte forel.
Bedenk daarom hoe het gerecht in elkaar
zit, welke ingrediënten het bevat en op
welke ingrediënten je de wijn wilt afstemmen. Zoek de balans in de smaakintensiteit
van de wijn en van het gerecht. Sta er tenslotte bij stil hoe het gerecht gemaakt is.
Is het bijvoorbeeld een krokant gebakken
vis? Daar past een knisperende witte wijn
bij. Of is het een gestoomde vis? Daar past
een zachtere, rondere witte wijn bij.
3. Stem specifieke smaken op elkaar af
Is het gerecht zuur, zoet, pittig of zout? Het
antwoord op die vraag heeft consequenties voor de wijn die er het beste bij past.
Over het algemeen geldt dat bij een gerecht
met frisse zuren - bijvoorbeeld een salade
met een azijndressing - een droge wijn met
frisse zuren past. Zoete gerechten matchen
het beste met wijnen die even zoet of nog
iets zoeter zijn. Gerechten met bitters in
de smaak combineren met wijnen die ook
bitters hebben (zoals tannine), maar ook
met wijnen die juist heel fruitig zijn. Zoute
gerechten combineren vaak goed met wijnen met frisse zuren, mousserende wijnen
of juist met zoete wijnen.
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INGEZONDEN

Buurt BBQ in de Hoofdstraat
Henri Prins

Gezellige traditie in de Hoofdstraat,
In 2013 bouwden de bewoners van de
Hoofdstraat met elkaar een fraaie praalwagen Olifantjes die een sprookje uitbliezen,
u herinnert zich het thema vast nog. Dit
ter gelegenheid van het 8 -jaarlijkse traditionele schoolfeest. Er werd met veel inzet
en doorzettingsvermogen aan de wagen
gebouwd in de schuur van Annemarie
Timmer en Albert van Zonneveld. Het was
er gezellig maar wel koud in de winter van
2012/2013... We wonnen niet de eerste
prijs, maar hielden er een andere leuke traditie aan over.

We hopen dat deze traditie nog lang mag
worden voorgezet en dat de komende
jaren werkelijk ALLE bewoners van de
Hoofdstraat weer mee komen doen.
Zo’n dorp- traditie moet je koesteren.

Geld voor de wagens werd mede opgebracht door donaties van de bewoners.
Toen de wagen gereed was bleek er nog
geld over te zijn. Omdat het een heel gedoe
zou worden om iedereen een klein bedrag
terug te geven, besloot het organisatie
comité om met het overgebleven geld een
BBQ te organiseren.
Het was een groot succes in 2013 en tegelijker tijd de start van een traditie. Want
sindsdien organiseren Gerard Barels,
Hendrik Schuiling, Annemarie Timmer en
Erik van der Veen ieder jaar een Buurt BBQ.
Ook dit jaar (11 juni 2017) troffen jong en
oud elkaar weer rond de de hete vuren
op het erf van de familie Timmer/van
Zonneveld: lekker genietend van een
gebraden vleesje, even bijkletsen met je
naaste en verre buren, een drankje drinkend, ook met een lekker zonnetje (af en
toe).
Kortom, alle componenten voor een
geslaagde BBQ middag waren aanwezig.
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SMALLE PRAOT OP ’T BAANKIE…

Freddy Mersch
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 trof ik dit keer Freddy Mersch, actieve, vriendelijke en
betrokken dorpsbewoner, ook al woont hij een aantal meters van de straat af aan de
Kruiskamp (‘een beetien achterof…’). Altijd in voor een praatje en als één van de ‘founding fathers’ van de Wôlmer, erg bereid om even mee te doen met deze rubriek. De
standaardvragen gebruikten we weer als leidraad.
Waor bin’j iene van ?
Freddy is de zoon van Annelies Montag
en Josef Mersch, die wonen/woonden
(Annelies leeft nog en woont er ook nog)
in het Duitse Iserlohn (betekent: ‘ijzeren
bossen’) aan de Noordkant van Sauerland.
Freddy is daar ook geboren.
Waor ko’j vort ?
Vanuit Iserlohn is het een heel verhaal tot
we in Roderwolde aankomen. Hij woonde
na Iserlohn zelfstandig aan de Moezel
in Duitsland, waar een fietsvriend hem
in 1974 eens wees op een mooi plekje
om te fietsen: het Nederlandse eiland
Schiermonnikoog. Hij ging er heen en
raakte verliefd op dat eiland. Overigens,
niet alleen op het eiland, maar ook op
Gezina, die hij daar leerde kennen in
1976. Freddy moest toen nog zijn vervangende dienstplicht vervullen en Gezina
trok met hem mee naar de Moezel; vanaf
1977 waren ze samen. Zij werkte daar in
de wijnbouw en in de horeca en Freddy
rondde z’n dienstplicht af. Na een jaar
trokken ze toen weer naar Nederland,
naar het ouderlijk huis van Gezina in het
Groningse Uithuizen. Vanuit de Saksische
achtergrond vormde de taal geen beletsel.
Ze woonden toen korte tijd bij hun ouders/
schoonouders in. Freddy vond een baan in
de steenfabriek in Winsummermeeden

(hij heeft daar veel bloempotten gedraaid);
door z’n werk mocht hij toen in Nederland
blijven. Daarna werkte hij bij de firma
Wortman (assemblage voor Philips) en
volgde uiteindelijk een omscholing via
het arbeidsbureau. 14 maanden werkte/
leerde hij aan de Peizerweg in Groningen
als timmerman. Daar ontstond zijn droom:
‘een eigen huis bouwen’. Als hij met de
bus vanuit Groningen naar Lauwersoog
trok, zag hij steeds de mooiste landarbeidshuisjes: ‘zoiets wil ik bouwen’, dacht
hij toen. Na z’n omscholing werkte hij bij
een drietal verschillende aannemers, die
voor monumentenzorg panden verbouwden: b.v. oude molenhuis in Wehe den
Hoorn, slagerij in Winsum, woonboerderij in Ezinge. Het bouwen zat hem toen al
in de poriën. Toen kreeg Gezina een baan
bij de gemeente Peize en als ambtenaar
moest je toen ook in de gemeente wonen.
Na wat zoekwerk stuitten ze op het oude
huisje van Geert Belga aan de Kruiskamp
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(‘een krot’). Binnen 48 uren hadden ze ’t
gekocht, voordat andere belangstellenden zich konden melden: het bouwen kon
beginnen. Gezina werkte, Freddy bouwde
en volgde tegelijkertijd een lerarenopleiding aan de PTH voor leraar tweedegraads
wiskunde. In augustus 1986 kochten ze
de woning, vanaf 1 mei 1987 kwamen ze
er wonen. Drie weken voor een examen
ging de ‘bouw plat’ en moest Freddy hard
studeren. In 1991 studeerde hij af en het
huis was in datzelfde jaar ook klaar. Na
de zomer van 1991 ging hij werken in
het onderwijs: eerst met 2 á 3 lesuren per
week, maar al gauw verzamelde hij op vier
scholen zo’n 30-tal lesuren bij elkaar op
de Moedermavo in Hoogeveen, de Mavo
in Onstwedde, de Meao in Emmen en
de Meao in Hoogeveen. Tenslotte ontstond een vaste aanstelling op het toen
gevormde ROC, het Drenthe College.
Wat hadden je olders umhaands ?
Vader Mersch bouwde staalvormen
(mallen) voor de sanitaire branche (badkamers). Hij was een echte vakman – Freddy
heeft het van geen vreemde. Moeder
Mersch bestierde het huishouden: leerde
dat door als huishoudster elders opgeleid
te worden. Zowel vader als moeder waren
ook ambitieus: ze hadden als ze kansen
hadden gehad wel ‘meer’ willen bereiken.
In het gezin van vader (was ‘half wees’,
door het heel vroeg overlijden van zijn
vader in 1937 en had broers die ‘gevorderd’
waren, op één broer na die via een gebroken been die dans ontsprong) was daar
echter geen mogelijkheid voor. De vader
van Freddy was toen nog te jong. Hun huis
was hun pensioen: ze verhuurden kamers
en leefden van de opbrengst.

Waor woon ie nou ?
Aan de Kruiskamp no. 13 met erg veel
plezier.
’t Mooie an Rowol ?
Het is een mooi plekje – de weidsheid, de
rust, de ruimte en de vrijheid die je hebt
(‘mensen laten je geworden’) maken het tot
een prachtwoonplek. Het enige is, dat hij
de bergen zo nu en dan mist. Ondanks, de
term ‘import’ voelt hij zich niet zo. “Peter
Hut zei ooit: als je je inzet voor het dorp,
maakt het niet meer uit waar je vandaan
komt”. Freddy is het daar erg mee eens. Hij
heeft ook altijd veel in het dorp gedaan.
Zeker vanaf het moment, dat hun dochter Lisa naar de peuterspeelzaal ging en
naar de school: 8 jaar MR-lid, Gezina 8 jaar
ouderraadslid, badmintonclubje opgericht,
redactie van de Wôlmer (met het ‘kapje’
op de o !) en passief lid van alle ander verenigingen. De Wôlmer kwam in z’n leven
door de uitvoering van een ‘schuld vanuit
de dienstenveiling, waarbij hij wat computerhulp had aangeboden aan Rieke van
Werven– bij het ontwikkelen van het toenmalige ‘0-nummer’ van de Wôlmer kwam
dat goed van pas en hij was ‘verkocht’.
Rowol over tien jaor ?
We zullen dan meer genot hebben van het
natuurgebied de Onlanden: de recreatie zal
meer zijn ontwikkeld en we zullen als dorp
daar de vruchten van plukken.
Aans in Rowol ?
Wat betreft het MFA, is zo breed mogelijk
inzetten en verhuren de beste kans op een
mooie toekomst – ook initiatieven om de
jeugd wat meer aan het dorp te binden via
allerlei activiteiten hebben de steun van
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(nieuw en gebruikt)

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

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

Duurzaamheid

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

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

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

Freddy. Tenslotte valt hem op, dat mensen
toch wel erg ‘voor zichzelf’ leven.

INGEZONDEN

Het Rode Hert stopt

Burgemister van Rowol ?
Een naam en een gezicht heeft hij niet
meteen voor ogen, maar het moet iemand
zijn die geen blaaskaak is en veel voor het
dorp wil doen, terwijl hij de relatie van
natuurgebied en recreatie verder moet
ontwikkelen.
Aj niks te dooun hebt ?
Freddy fotografeert graag, leest veel en
graag (erg onder de indruk van eerste boek
van Herman Hesse: ‘Unter dem Rad’ en
houdt van wiskunde en zaken als kunstmatige intelligentie. Hij is beslist niet bang
voor robots en voorziet daarmee een goede
toekomst voor de samenleving.
Hekel an ?
Blaaskaken, respectloze mensen. Hij refereert daarbij aan de inzet van Jan Terlouw
voor de tijd, dat ‘het touwtje nog uit de
brievenbus hing’. Hij kan zich daar helemaal in vinden.
Pries oetreiken ?
Gezien alle steun, die hij krijgt tijdens z’n
ziekteproces (nu al vijf jaren lang) van een
aantal goede vrienden uit het dorp, zou
hij die prijs graag geven aan Renda Boxem,
Eileen Boonstra, Janny Alting en Geraldien
Miedema. Ze zijn altijd bijzonder betrokken en betekenen veel voor hem. “het zijn
mijn betrouwbaarste back-up’s”.
Mooiste plekkien ?
Het bankje aan natuurgebied de Onlanden
na de bocht in de Hooiweg in de richting
van Groningen =- de stuw aan het Lieverse
Diepje en café De Liefde van de Drentse
Aa in Schipborg.

Zoals sommige van jullie al ter oren is
gekomen gaan wij stoppen met het café.
We hebben het al een tijdje te koop staan,
eerst in de “stille”-verkoop en sinds vorig
jaar met een ‘te koop’ bord voor het raam
maar helaas heeft zich nog geen enthousiaste opvolger gemeld. Na de zomerstop
vorig jaar zijn we weer met plezier aan
de activiteiten van Het Rode Hert begonnen met het idee verder te gaan met de
activiteiten totdat er een nieuwe uitbater
gevonden is. Gedurende het winterseizoen
kreeg Ancel echter weer meer last van
haar handen en uiteindelijk in mei toch
maar foto’s laten maken. Aan beide handen
blijk Ancel duimbasis artrose te hebben,
kraakbeen is weg en slijtage aan het duimgewricht waardoor dingen vastpakken
steeds moeilijker gaat en pijnlijker wordt.
Het medische advies gekregen om in ieder
geval met dit werk te stoppen.
We hebben nog overwogen om nog één
winterseizoen door te gaan maar uiteindelijk de knoop doorgehakt om het nu af
te gaan ronden. Ancel gaat bezig met een
re-integratie project en Marga heeft haar
werk in Drachten.
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We vinden het jammer dat er tot nu toe
geen serieuze belangstelling is om café
het Rode Hert te kopen. Volgens ons is
het nog steeds een prachtige plek met heel
veel mogelijkheden voor een ondernemer
en we hopen dat wij niet de geschiedenis
ingaan als de laatste uitbaatsters van Het
Rode Hert.
Hierbij willen wij iedereen, klanten, verenigingen en alle anderen waar we mee
hebben samengewerkt heel hartelijk
bedanken.
Ondanks dit wat abrupte einde na 24 jaar
kijken wij met veel plezier terug op een
mooie, leuke en af en toe zeer enerverende
tijd waar veel van jullie deel aan hebben
gehad.
Met hartelijke groet,
Ancel en Marga.

DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers

Wej mussen die maor opmaoken, want ze
gungen met vekaansie. Daor hadden wej
eigenluk gien rekening met holden bei het
kopen van onze eigen bosschuppen. Dus
stunden der op dat moment opeins nogal
aorig wat pakken van dat spul in de koelkast. Daorum stelde ik mien vrouw veur
um de pakken, die het eerst an de beurt
waren wat betreft de holdbaorheidsdaotum
eerst op te eten. Nou, dat waren dudeluk
die van onze dochter, want die waren der
al overhen. Wej hebt ze met smaok opeten
en der is ons ok niks van overkommen.
En ok niet van de pakken die wej zölf nog
in de koelkast staon hadden, en intussen
ok die daotum behoorluk overschreden
hadden.
Toen mus ik tevens denken an een aander
tv-programma da’k zein heb. Dat gung
over een Amerikaanse gevangenis, waor
de gevangenen van de sheriff allen maor
te eten kregen wat over de holdbaorheidsdaotum hen was. Dat was immers veul
goedkoper. En as de mannen over het eten
klaogden, dan zee de sheriff, dat ze bliede
weezen mussen, dat ze te eten kregen. Het
was toch immers heur eigen schuld, dat ze
daor zaten?

Lubbert

Ik zag lest op de tilleviesie een programma
over het umgaon met producten waorop
een holdbaorheidsdaotum stiet. De makers
dervan bint naomeluk verplicht um dat
derop te zetten. Nou bleek, dat de meiste
mensen zuch daoran ok holden. As het
over de daotum is, dan koopt zej het niet.
Der bint der zölfs, die het twei daogen
derveur al niet meer koopt. Ik heb der
zölf eigenluk niet zoveul problemen met.
Lestdaogs kwam naomeluk onze dochter met een pak yoghurt en een pak vla.

Oh ja. As die lui tilleviesie kieken wollen, dan mussen ze op een fiets met een
dynamo derop zölf stroom opwekken. As
ze dat niet deden, dan kwam der ok gien
beeld.
Daor moej hier ies um kommen. Maor misschien moet ze zukswat hier ok maor ies
invoeren.
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INGEZONDEN

Samenloop voor Hoop in Norg
Anneke Buring en Silvia van der Meijs

Na een goede voorbereiding hebben we
met 28 teamleden deelgenomen aan de
Samenloop voor Hoop in Norg van 17 juni
en 18 juni. Dit is een 24- uurs wandelestafette voor het KWF.
Zaterdag was de aftrap om 16.00 uur. Het
SvH vuur werd officieel ontstoken en er
werd een ereronde gelopen door eregasten.
Dit zijn mensen die een dierbare hebben
verloren aan de ziekte of die zelf ziek zijn.
En daarna ging de 24 uur wandelen van
start: Ieder team moest ervoor zorgen
dat er minimaal 1 persoon (maar voor de
gezelligheid meestal 2 teamleden) op het
parcours wandelden.
Om 23.00 uur was er de kaarsenceremonie.
Een indrukwekkende samenkomst waar
alle mensen die aan kanker zijn overleden worden herdacht met 1 minuut stilte.
Langs de gehele route stonden zakken met
een brandende kaars erin. Deze zakken
waren door de teams verkocht en versierd.
Ook hier hadden de eregasten een rol. Zij
liepen voorop met fakkels en iedereen kon
aansluiten.
Op zondagmiddag was er een kinder
Samenloop voor Hoop waar vele scholen
aan deelnamen.
De wisselingen van het team “Rowol
e.o.” verliepen vlekkeloos. Ook de nachtwandelaars hebben hun missie volbracht.
Iedereen heeft zo zijn eigen momenten
beleefd. Alle 28 leden hebben minimaal
3 uur gewandeld verdeeld over de 24 uur,
maar er waren ook teamleden die het leuk
vonden om wat meer te lopen. Iedereen
was hier vrij in. Het laatste uur was het

hele team compleet om zo de hele happening met elkaar af te sluiten.
Het was een warm en zonnig gebeuren,
met op zondag een erg heet evenement.
Maar we hebben elkaar er doorheen
gesleept met veel gezelligheid. Iedereen
was erg tevreden en met elkaar hebben wij
een steentje bijgedragen om meer onderzoek naar deze vreselijke ziekte mogelijk
te maken.
Na afloop werd er natuurlijk verteld
hoeveel geld er ingezameld is tijdens dit
evenement.
Het totale bedrag is ruim € 76000,00.
De slotceremonie bestond uit een ereronde met de eregasten en alle deelnemers.
Moe maar voldaan hebben we de boel
opgeruimd en afgesloten en konden we
tevreden huiswaarts keren.
Een top evenement en mocht er over een
aantal jaar weer een Samenloop voor Hoop
wordt georganiseerd hopen wij dat we
weer een team kunnen vormen met nog
meer deelnemers.
Alle mensen die op welke manier hebben
geholpen, hartelijk dank!
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AANKONDIGING

Kom naar de Floralia 2017

Beste dorpsgenoten,
Op zaterdag 14 oktober vanaf 15:00 uur organiseert VOOOR de Floralia. Dit jaar is het
thema: de moestuin. Kom dus vooral verkleed als tomaat, komkommer of bats. Tijdens de
Floralia kunnen de kinderen spelletjes doen, terwijl u kunt bijkletsen met dorpsgenoten.
Wees dus welkom op 14 oktober! Vanaf 15:00uur is het feest.
En daarnaast is er volop kans om mooie prijzen te winnen met het rad van fortuin!
Binnenkort komen de kinderen uit de hoogste groepen bij u langs om loten te verkopen.
Met het kopen van loten helpt u de school een beetje. Alle prijzen worden gesponsord
door dorpsgenoten en opbrengst van de loterij is bedoeld om onze dorpsschool te steunen.
Mocht je een prijs willen sponsoren, en dat kan van alles zijn, neem dan contact met ons
op via Vooor.Roderwolde@gmail.com
Zonnebloemenwedstrijd
Weet u nog dat we in mei bij aan de deur zijn geweest om plantjes te verkopen? We hebben een oude traditie nieuw leven ingeblazen: we hebben iedereen toen een zakje met
zonnebloemzaadjes gegeven. We hopen dat velen van jullie de zonnebloemen hebben
opgekweekt. Heb je een mooie zonnebloem gekweekt? Neem die mee naar de Floralia en
doe mee aan de wedstrijd: wie heeft de hoogste zonnebloem.
Van het dorp, voor het dorp
We vinden het leuk als zoveel mogelijk prijzen voor het rad van fortuin worden gesponsord door dorpsgenoten. Dus heb je nog een geschikte prijs voor de verloting? Een spel op
zolder, een schilderijtje waar je op uitgekeken bent, een waardebon voor een wandeling
door de natuur, een stekje van een plant, een zak haardhout, een zelfgebakken appeltaart…
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Het maakt eigenlijk niet uit, we willen het graag verloten om de school mee te steunen! En
als het met liefde gegeven is, komt het vast goed terecht.
Je kunt je prijs langsbrengen bij Marijke, hoofdstraat 34.
VOOOR nodigt je dus van harte uit voor de Floralia, om spelletjes te spelen, om grappige
prijzen te winnen en een borrel te drinken met je dorpsgenoten. Iedereen is welkom! We
hopen jullie allemaal te zien op 14 oktober.
VOOOR (Vereniging Ondersteuning Openbaar Onderwijs Roderwolde)
COLUMN

kinderpraat
Henk van Kalken

Mijn buurjongetje Daantje is een mannetje met een enigszins rond kopje, met
twee oogjes die even welwillend als lief de
wereld inblikken. Zijn zusje Lisa, één jaar
jonger, heeft een fel wipneusje en kan je bij
ontstemming dienovereenkomstig aankijken, als je geluk hebt met haar knuistjes in
de zij.
Daan stond vorig jaar (hij was toen vier)
met zijn handjes op de rug belangstellend
toe te kijken, terwijl ik op mijn knieën
gezeten de nimmer eindigende strijd tegen
het onkruid onder de beukhaag voerde.
Hij had al ruimhartig aangeboden om later
bij ons te komen wonen; hij zou ons dan
helpen met het tuinwerk. Na enige tijd
zwijgend mijn gezwoeg te hebben geobserveerd oordeelde hij: ‘Je maakt er wel een
zootje van!’
Wij bezitten een nostalgisch stukje
gekleurd mechanisch speelgoed van blik:
twee kippetjes die beurtelings in een bakje
beginnen te pikken zodra je een beugel inknijpt. Toen Daan en Lisa op visite
waren werden ze geëntertaind door Ellis,

die een - eveneens - blikken bromtol uit de
kast haalde. ‘De Aarde,’ vond Daan deskundig, ‘of een planeet.’ Lisa riep: ‘Nee,
een draaikolk!’ en trachtte ondertussen
de blikken kipjes aan het pikken te krijgen, waarbij haar vingertje tevergeefs naar
een knopje zocht om het mechaniek aan
te zetten. ‘Waar zit het knópje?’ vroeg ze
dringend. Toen ze haar belangstelling verloor, hing Ellis het speelgoed met de ronde
beugel in de buurt van het stopcontact.
Lisa zette grote ogen op. ‘Nu gaat-ie aan de
lader,’ riep ze begrijpend.
Toen ze laatst opnieuw op bezoek waren
moest Daan naar de wc voor een plasje.
Ze wonen pal aan de overkant, maar hij
wilde blijkbaar ons kleinste kamertje ook
wel eens uitproberen. Hij ging netjes op
de bril zitten en keek verbaasd naar de rol
wc-papier, die bij ons langs de muur loopt
in plaats van er vandaan. ‘Het wc-papier is
anders! riep hij ontzet.
Wij kijken nu al met belangstelling uit naar
de uitspraken van hun pasgeboren zusje
Eva…
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JUBILEUM

Henk en Trui de Vries 60 jaar getrouwd
Bert Blaauw

2017 is een bijzonder jaar voor Henk en Trui de Vries, die wonen aan de Kruiskamp
3. Trui werd op 16 februari namelijk 80 jaar en Henk vierde dat op 26 april. Bovendien
zijn ze samen op 18 september ook nog 60 jaar getrouwd. Hiervoor is een welgemeende
felicitatie op zijn plaats.
Trui werd geboren op de Peizer Pol in de
tijd dat daar nog plaggenhutten stonden.
Ook de fam. Vijfschaft woonde daarin.
Gelukkig konden ze later een huis krijgen in Altena, waar het gezin uiteindelijk
bestond uit 16 kinderen. Daar ging Trui
naar school en ze bracht er ook haar jeugd
door.
Bij Henk thuis waren minder kinderen,
maar met 8 was dat wel een behoorlijk aantal. Hij werd geboren aan de
Toutenburgsingel op de Zulthe (Nietap).
Hij groeide daar op en ging in Nietap naar
school. Na de lagere school ging hij een
tijdje naar ambachtsschool, maar maakte
de studie niet af. Henk ging werken bij de
boer. Hij volgde wel cursussen, o.a. lassen
en vond werk op de Scheepshelling aan het
Damsterdiep in Groningen. Na wat onenigheid met de baas, koos hij voor werk bij de
Suiker Unie en dat heeft hij tot volle tevredenheid 32 jaar gedaan. Hij werkte zich in
die tijd op tot operator.

naar toe. Hier in Roderwolde heeft ze
verschillende werkhuizen gehad en deed
ze regelmatig werkzaamheden, die tegenwoordig onder mantelzorg zouden vallen.
Ze hebben elkaar in de jeugd bij toeval
leren kennen. Er waren in die tijd geen
dansgelegenheden, dus moest de jeugd
zich op straat vermaken. De groep vriendinnen en vrienden troffen elkaar een keer
in het centrum van Roden en zo kregen
beiden verkering. Verder vermaak bestond
in die tijd o.a. door regelmatig naar een
film te gaan.

Op 58 jarige leeftijd maakte hij gebruik
van de regeling om vervroegd uit te treden. En tot nu toe geniet hij volop van zijn
pensioen en beiden gaan regelmatig samen
met de caravan op stap en fietsen er flink
op los.

Ze trouwden in het gemeentehuis van
Peize en trokken bij Trui’s ouders in. In
december 1957 verhuisden ze naar het
huisje aan De Hoek in Roderwolde, waar
nu de familie Nieboer woont. Destijds
woonde er een oude vrouw Kregel, die
Jopkie werd genoemd. Zij woonde in de
keuken en Henk en Trui in de kamer. Het
was behelpen met de ruimte, maar het
ging. Je wist immers niet anders. Daar
werden de kinderen Tineke, Jellie en Fokke
geboren. De meiden sliepen in de andere
bedstee en voor Fokke werd ergens nog
een hokje afgetimmerd. De w.c. was een
plank met een rond gat erin en een melkbus eronder, die dagelijks geleegd werd.

Trui ging na de lagere school meteen aan
het werk op het Atelier in Paterswolde,
waar herenpakken werden gemaakt. Toen
er ook één in Peize kwam, ging ze daar

Gelukkig kwamen ze in aanmerking voor
één van de nieuwe huizen, die in 1967
aan de Kruiskamp werden opgeleverd.
Deze woning was een verademing voor
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de familie de Vries. Er zaten maar liefst 3
slaapkamers in en een echte w.c. Intussen
hebben Henk en Trui 6 kleinkinderen en 4
achterkleinkinderen.
Voor het dorp zetten ze hun schouders onder allerlei activiteiten. Zo is
Henk al sinds 1995 bestuurslid van de
IJsvereniging Roderwolde, was hij vele
jaren actief in de Zeskampcommissie
en inde jarenlang de contributie voor
Dorpsbelangen. Hij speelde bij de herenvolleybalgroep en zingt tegenwoordig in
het shantykoor Lieveren.

Trui deed 30 jaar mee met damesgym/volleybal en vele jaren met Meer Bewegen
voor Ouderen. Ze is al zo’n 50 jaar lid
van de Vrouwenvereniging en maakt nog
regelmatig de kerk en het jeugdgebouw
schoon.
Ze wonen al vele jaren met veel plezier in
Roderwolde en hopen dat nog lang te kunnen doen, mits de gezondheid dat toelaat.
Maar ze zien de toekomst vol goede moed
tegemoet.

advertenties

advertenties

en
Vakmennsmakelen
i

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

Dorpsagenda

Colofon

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

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

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.
woensdag 18 oktober 2017
Vrouwenvereniging: Vriendenkring van
het Historisch Kostuum. Deze mensen
lopen rond in kleding van 1800 tot nu en
vertellen daarover.

Adres: Dreesdestraat 16, 9301 GG Roden
E-mail: de.wolmer@gmail.com
Telefoon: (050) 503 22 13
IBAN: NL14 RABO 0399 4486 16
Adverteren in De Wôlmer
Neem voor informatie en prijzen contact
op met de redactie.
Aanleveren kopij
Stuur uw kopij naar: de.wolmer@gmail.com
Volgende inleverdatum: 15 oktober 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:
hhMiedema, dakbedekking en
installatietechniek
hhCafé Marten Scheepstra
hhStichting Olie– en Korenmolen Molen
Woldzigt
hhDiaconie
hhVereniging Dorpsbelangen Roderwolde
hhBertus Jansma
hhStichting Openluchtspel Roderwolde
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Belga’s Internationaal Transport v.o.f.
alles
onder 1

Transportweg
3 - 9301 ZX Roden
dak

Buiter Roden

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

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

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

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

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

Hoofdstraat 32, Roderwolde
050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

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

