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 Gelukkig nieuw jaar
 Kerstnachtdienst en andere decembervieringen
 Donders lawaai tijdens carbidschieten  In memoriam Fredy Mersch

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

grote foto voorkant: Marije Hagenauw

Van de redactie

In dit nummer

Ilse Blaauw
4 Buurtnieuws

Als ik dit stukje schrijf is het ‘blue monday’.
Ik heb er gelukkig weinig van gemerkt,
hopelijk is het u ook zo vergaan. Alhoewel
ik me kan voorstellen dat een ieder, die
vandaag door weer en wind op de fiets
moest, zich wel wat ‘blue’ heeft gevoeld!
Gelukkig deze dag inmiddels achter de rug
en lacht de rest van het jaar u toe! Mede
namens de redactie wens ik u alle goeds
voor 2018.
In deze Wôlmer kijken we nog even terug
op 2017 en de mooie activiteiten die er
rondom de feestdagen zijn geweest. Kunt
u nog even nagenieten, ook al zit het misschien tegen.

Oplossingen puzzel december nummer
Wôlmer nog in te zenden tot 1
februari 5
8 Schoolnieuws
Jarigen 8
Middenbouw 8
Foto’s kerstbuffet en optreden Obs Het
Palet 11
Onderbouw 12
Peuterspeelzaal Dreumes 12
13 Verenigingsnieuws
Reisvereniging De Zwerver 13
Jacobskerk Roderwolde 13
Rowolmer Archief 16
Vrouwenvereniging 17
18 RECEPT VAN DE MAAND Romige
spitskoolschotel met mosterd, spek en
champignons
18 DRÈNTS DIGGELGOUD Moi lezers
Toneelvereniging Woldbloem 20
22 NATUUR EN OMGEVING Natuur in De
Onlanden
24 VAN ONDER DE WIEKEN Rouw, creativiteit
en onderhoud
28 INGEZONDEN In memoriam Fredy
Mersch
29 INGEZONDEN Het woord van het jaar
2017
30 Dorpsagenda
30 Colofon
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Jaarwisseling
De overgang van 2017 naar 2018 is hier
over het algemeen goed verlopen. Het
ging wel gepaard met het nodige lawaai
en vuurwerkgeknal, maar vernielingen
zijn er op een paar kleine dingen na, niet
geweest. Nieuwjaarsmorgen kon worden
geconstateerd, dat de paal met de straatnamen Pastorielaan en Hoofdstraat erop,
uit de grond was geropt en in de heg van
de dominee was gedumpt en de paal bij de
haven, met de naam Schippershaven erop,
in een andere stand stond. Verder bleef het
beperkt tot wat lichte vormen van “slepen”
en de nodige rotzooi van afgestoken vuurwerk. En het moet worden gezegd: een dag
later was alle troep weer netjes opgeruimd.
En zo hoort het ook.

Waarom de veegwagen, die namens de
gemeente wel eens langs komt om de goten
te vegen, er nu opeens drie dagen achter
elkaar moest zijn, is mij volkomen onduidelijk. Volgens de gemeente was de schade,
veroorzaakt tijdens de jaarwisseling dit
jaar in Noordenveld, behoorlijk lager uitgevallen dan vorig jaar. Moge die trend zich
voortzetten.
Nieuwjaarsvisites
Nadat er op oudjaar tijdens het carbidschieten op het sportveld, in het MFA
door een groot aantal aanwezigen, een
oudejaarsborrel was gedronken, werd
het nieuwe jaar ingeluid door een paar
nieuwjaarsvisites op zaterdag 6 januari. Het begon ’s middags met die van de
Molenstichting in de molen en in de vooravond was die van de tennisvereniging
in het atelier van de fam. Balster aan de
Achtersteweg.
Beide evenementen werden goed bezocht
en werd er getoost op een goed jaar.
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Oplossingen puzzel december
nummer Wôlmer nog in te
zenden tot 1 februari
Beste lezers, wij zijn blij te kunnen melden
dat we al diverse inzendingen hebben ontvangen met de oplossing van de puzzel, die
wij in het december nummer plaatsten.
Heeft u hem nog niet gemaakt? Niet
getreurd, u kunt uw oplossing nog inzenden tot 1 februari. Hiernaast vind u
nogmaals de puzzel. e 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.
Kandelaberen begonnen
Direct na de jaarwisseling is men begonnen met het kandelaberen van de bomen
langs de Hooiweg. De verwachting was,
dat er een behoorlijke kaalslag zou worden gepleegd, maar dat valt reuze mee. Af
en toe blijft er alleen een stam over. En
ook met de doorstroming van het verkeer
houdt men terdege rekening. Tevens gaan
de afgezaagde takken meteen de versnipperaar in, waardoor het verkeer er geen
of weinig last van heeft. Dus al met al een
positieve ontwikkeling.

Er zijn aardige prijzen te winnen: 1e prijs
25 euro, 2e prijs 15 euro en 3e prijs 10 euro.
Bij meerder juiste oplossingen wordt voor
de prijzen geloot.
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Hoe heet de trimsalon van Greetje Ensing – Zoelman?
Wie is de leidster van de groep Meer Bewegen voor Ouderen?
Wie was de winnaar van de Wôlmer Bokaal 2016?
Welke naam heeft onze Peuterspeelzaal?
Welk beroep oefent Walter Meyles uit?
Hoe heten de kleine rechthoekige poelen, waaruit men vroeger veen baggerde?
Welke Rowolmer werd dit jaar (2016) geridderd?
Wat was het woord van het jaar volgens Van Daele?
Hoe heet het nieuwe boek van Henk van Kalken?
Onze molenaar Dirk Magré was na zijn diplomering regelmatig te vinden op de molen in zijn
woonplaats Enumatil. Hoe heet die molen?
11 Wie was in 2016 Nederlands kampioen Stockcar F7?
12 Wie kreeg in 2016 van de school de Gouden Stamper?
13 Wat schonken Jan en Aaltje Douwes aan het dorp?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl
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Voor Vertrek de caraVan/campercheck!

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

€ 75,-

Wij kunnen ook de
verkoop van uw caravan/
camper regelen

Schoolnieuws
Marijke Vrij

Dag 2017, hallo 2018!
Het kerstfeest was ook dit jaar weer een
groot succes. Op donderdagavond 21
december kwamen alle leerlingen in hun
mooiste outfit naar school om met elkaar
gezamenlijk te dineren. Wat hebben ze
gesmuld van de heerlijke en mooie gerechten die door de ouders waren bereid!
Aansluitend hebben alle groepen nog opgetreden op het podium in de gymzaal. Het
was een geslaagde afsluiting van 2017. Op
maandag 8 januari zijn we weer begonnen
op school. Wij wensen alle lezers van de
Wôlmer een fijn 2018 toe!
Toetsperiode CITO
Twee keer per jaar worden alle kinderen
van school getoetst op het gebied van taal,
lezen en rekenen. Daarvoor gebruiken
we de toetsen van CITO uit Arnhem. De
leerlingen hoeven hiervoor niet extra te
oefenen thuis. De beste voorbereiding
bestaat uit gezond en uitgerust op school
komen. De uitslagen van de toetsen geven
een beeld van de prestaties van de kinderen. De resultaten worden besproken in
het team en met de ouders op de spreekavonden. Januari/februari is de eerste
toetsperiode van het schooljaar, in juni
volgt de tweede.

Jarigen
Elske van der Meer wordt op 31 januari 8 jaar
Wisse van der Heide wordt op 2 februari 10
jaar
Lottie van der Meer wordt op 2 februari 6
jaar
Jarne Belga wordt op 3 februari 8 jaar

Middenbouw

Boekenwebshop Daan Nijman
Sinds vorig jaar is de website https://palet.
daannijman.nl/ online. Via deze site kunt
u boeken bestellen bij Daan Nijman. Van
elke bestelling via deze site gaat 10% naar
onze school. Mocht u kinderboeken willen aanschaffen, denkt u dan via deze weg
even aan ons?
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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

Foto’s kerstbuffet en optreden Obs Het Palet
Foto’s Harriët Middendorp
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Onderbouw
De kinderen van groep 1 en 2 hebben vuurwerk
geknutseld. Ze hebben dit gedaan door met vorken
te stempelen. Wij wensen u allemaal een gelukkig
nieuwjaar!

Peuterspeelzaal Dreumes
Astrid Jonkman

Daniek van Zonneveld, groep 2

Daan Boonekamp, groep 2

Gijs Bodde, groep 1

December
Dan is het alweer december en zit ik de laatste
nieuwsbrief van dit jaar te typen. Ook deze maanden
hebben wij leuke dingen beleefd. Zo is er een nieuw
jongetje in onze groep: Ewout! Welkom Ewout! We
hopen dat je een leuke tijd met ons beleefd.
De laatste vrijdag van dit jaar nemen we ook afscheid
van Mette, die straks alweer 4 jaar wordt, en naar
groep 1 gaat. Ook voor haar wensen wij haar een
leuke tijd toe in groep 1!
De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met lampionnen maken, liedjes gezongen voor Sint Maarten (wat
konden ze dat al goed). De vrijdag voor sint maarten
hebben we nog even geoefend bij de kleuters. Ik
was supertrots op ze, ze deden het fantastisch en de
kleuters vonden het ook leuk. Daarna mochten de
kleuters hun lampionnen bij ons showen en hun liedjes
zingen en dat was ook superleuk.
Begin december was het zover : Sint kwam aan in
Roderwolde. We hebben hem met de hele school
opgewacht bij de kade,en de spanning was van de
koppies af te lezen. Sint kwam in een wat kleinere
boot,maar dat mocht de pret niet drukken.
Het werd een gezellige ochtend waarin we pietengym
deden, pepernoten eten, we kregen nog een gezamelijk cadeau voor de hele groep ( een treinset van
paw patrol en een babypop en een mooi voorleesboek
van het muizenhuis van Sam en Julia.
De komende week zijn wij bezig voor Kerst
en volgende week sluiten wij het jaar af met
koffie,thee,chocolademelk en wat kerstkoekjes.
Ik wens iedereen alvast een hele fijne kerstdagen en
een prettige jaarwisseling toe!
Groetjes, Astrid Jonkman
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Januari
Het is januari en Mette is inmiddels naar de basischool.
Heel veel succes Mette!
Ons thema is winter en we hebben de eerste week
van het schooljaar vuurwerk na gebootst door met wc
rolletjes te gaan stempelen op papier. Ook heb ik samen met de BSO kinderen sneeuw gemaakt, dat was
ook erg leuk om te doen.

Verenigingsnieuws
Reisvereniging De Zwerver
Oproep nieuwe leden en reisbespreking 2018
De reisbespreking is dit jaar op 22
februari 20.00 uur in het Dorpshuis in
Roderwolde en niet meer in het Rode Hert.
Deelnemers aan vorige reizen krijgen nog
een persoonlijke uitnodiging. Er is ruimte
voor nieuwe deelnemers dus, heeft u zin
in een dagje op stap met De Zwerver kom
dan gerust langs. De reis vindt plaats eind
mei, de mooiste tijd van het jaar.
Heeft u belangstelling of vragen neem dan
gerust contact op met:
Grietje v/d Berg Tel.050-5019705

De komende tijd gaan we verder met ons thema winter, maar er komt ook iets anders leuks aan, namelijk
een voorleesontbijt voor de peuters.
Ik ga op 26 januari voorlezen uit het boek : Sssst de
tijger slaapt ! Het boek gaat over een tijger die jarig is
en de dieren hebben een verassing voor hem. Alleen
ligt hij behoorlijk in de weg ! Dus ik ben heel benieuwd
wat voor oplossing de dieren hebben bedacht om
toch langs de tijger te komen zonder hem wakker te
maken ! Jullie ook ?
Aansluitend hebben we nog een lekker ontbijt met
zijn allen.
Groetjes van Peuterspeelgroep en BSO de Boemerang

Jacobskerk Roderwolde
Wat hebben we weer mogen genieten de
afgelopen kerstperiode. Het begon allemaal op 19 december met de Kerstmiddag
voor belangstellenden.
Na de bijeenkomt in de Jacobskerk waar
we samen kerstliederen zongen en luisterden naar een de woorden van ds. Walter
Meijles zetten we ons samenzijn voort in
het Jeugdgebouw.

 De Wôlmer  januari 2018  pagina 13

Hier werd, zoals elk jaar, na de koffie en thee met iets lekkers, door Annie
Scheepstra een mooi kerstverhaal voorgedragen. Daarna werd ook de innerlijke
mens goed verzorgd. Er stond namelijk
een heerlijk broodbuffet klaar waar we
met elkaar van hebben genoten. Waarna
iedereen rond 18.00 uur huiswaarts ging.
Daarna werd de kerk omgebouwd zodat
op 22 december door de kinderen van OBS
“Het Palet” het inspringspel:
“Kan ik nu eindelijk eens gaan slapen”
kon worden opgevoerd. Tijdens het verhaal welke ds. Walter Meijles, vertelde
speelden de kinderen het kerstverhaal.
Dit jaar zonder dat de kinderen van te
voren teksten hadden geleerd. En wat
deden ze het goed, je zal zo maar iets
moeten zeggen zonder dat je een vaste
tekst hebt. Ook het publiek deed, op commando, interactief mee aan het kerstspel.

Daarnaast werd er natuurlijk gezamenlijk gezongen. Wat fijn dat we dit in
Roderwolde als kerk en kinderen van de
school samen kunnen organiseren !!
En op 24 december natuurlijk de traditionele Kerstnachtdienst. De kerk zat vol er
moesten zelfs nog stoelen bij gezet worden.
Wat een heerlijk gevoel om samen in de
Jacobskerk met zo veel mensen deze dienst
te vieren. 					
Ds. Marieke Pranger leidde de dienst en
hield een meditatie geïnspireerd door de
kerst- en andere liederen die door het
dameskoor “Donne Ostinate” (aangevuld
met een aantal heren) onder leiding van
Esther van Dijk werden gezongen.
En aan het eind van de dienst verlieten we
de kerk onder het zingen en luisteren naar
het lied “Come and go with me” van de Les
Humphries Singers.
Wij wensen u / jullie allemaal een gezegend en gezond 2018 toe en hopen u / jou
te ontmoeten tijdens één va de diensten in
de Jacobskerk.
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Trimsalon Molenbrug
Voor honden en katten

Greetje Ensing - Zoelman
Gediplomeerd trimster
Moleneind 3
9321 TX Peize
06 - 14 94 23 39

www.trimsalonmolenbrug.nl
info@trimsalonmolenbrug.nl

Dé wijnspeciaalzaak met meer dan 50 wijnen
onder de vijf euro!
Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief op:
groningen@henribloem.nl
Wij bezorgen gratis in Roderwolde/Foxwolde!
Verlengde Hereweg 26-28 GRONINGEN Tel. 050-526 81 88
Email: groningen@henribloem.nl
www.henribloem.nl

GEVRAAGD – VRIJWILLIGERS – GEVRAAGD – VRIJWILLIGERS – GEVRAAGD – VRIJWILLIGERS
Zoals u in deze Wolmer kunt lezen hebben de kinderen van de basisschool, zoals elk jaar, weer een
mooi kerstspel opgevoerd waar iedereen van heeft genoten. Om dit te kunnen realiseren zijn er
vrijwilligers nodig om die dit te regelen, organiseren en te begeleiden.
HIERBIJ DOEN WIJ EEN OPROEP !!!!
Wie o wie lijkt het leuk en wil meehelpen om deze mooie traditie in Roderwolde voort te zetten.
Je kunt dit doorgeven via de mail : dity.dsdevries@gmail.com ; telefonisch : 06-10763457
óf mondeling.
Het zou super zijn als we dit met een aantal enthousiaste vrijwilligers kunnen blijven organiseren!
GEVRAAGD – VRIJWILLIGERS – GEVRAAGD – VRIJWILLIGERS – GEVRAAGD – VRIJWILLIGERS

Rowolmer Archief
Berigt 45: waarom de N372 niet door
Roderwolde loopt
(dit is een vervolg op deel 1, dat in het decembernummer van de Wôlmer is geplaatst)
In 1869 was de samenwerking in het
Noordenveld goed en kwam de nieuwe
zuidelijke kunstweg Roden-Langelo-NorgSmilde tot stand, maar rond de weg naar
het noorden bleef het nog steeds rustig.
In februari 1872 deden de inwoners van
Lieveren maar eens een duit in het zakje:
als de geplande weg Groningen-PeizeRoden er kwam, dan kon dat het beste
van Peize via Lieveren, want dan sloot het
mooi aan op de nieuwe weg over Langelo.
Behalve in Lieveren zal dit voorstel weinig
voorstanders hebben gehad.
De meeste inwoners van Peize hadden ook
wel een mening, namelijk dat het verbeteren van de route over Peizermade een
slecht idee was: vanuit Roden kon men
beter en goedkoper een weg aanleggen
via de “Peizer Esch” recht op Paterswolde
af. Daarmee zouden dan ook Haren,

Zuidlaren en Vries beter bereikbaar zijn.
Vanuit Peize was een doorgaande route
over Roderwolde natuurlijk geen optie met
het Peizerdiep als groot obstakel.
Maar het bleef bij gepraat, tot er in augustus 1882 zoveel hemelwater viel, dat
Peize van Groningen was afgesloten. Het
Peizerdiep, waarover Peize en Roden
steeds steggelden wie voor onderhoud
moest betalen, kon alle toevoer van water
niet verwerken en overstroomde grote
gebieden. Ook Foxwolde en Roderwolde
zaten zoals vaker in de nattigheid.
Waarschijnlijk was dat de spreekwoordelijke druppel: er kwam geld en eindelijk,
in juli 1884, werd de aanleg van de kunstweg aanbesteed. Niet alleen ging het om
een aardebaan en de aanleg van een klinkerstraatweg, maar ook om de bouw van
twee tolhuizen (ja, die van 1884), vier
vaste bruggen en drie gemetselde duikers.
De weg ging vanuit Roden weliswaar eerst
richting Foxwolde, maar liep daarna via
het Moleneind naar Peize. Roderwolde had
niets in de melk te brokkelen gehad om
de plannen zo te veranderen dat de weg
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door het dorp en over de Roderwolderdijk
een verharde straatweg zou worden. Het
duurde tot 1932 voor de latere Hooiweg,
de verharde polderweg naar Vierverlaten,
er als noordelijke verbinding kwam.
Met het in verhouding weinige verkeer van
toen waren goede fietspaden natuurlijk
lang niet zo belangrijk: de aanleg van de
fietsbrug over het Peizerdiep kwam pas
in 1974 tot stand; de verbetering van de
dijk heeft moeten wachten tot de recente
inrichting van de Onlanden. Dat laatste
heeft ook tot gevolg dat we waarschijnlijk
geen rekening meer hoeven te houden met
wilde plannen zoals een nog niet zo oud
idee voor het verleggen van de A7 meer
naar Roderwolde.
Terug naar 1900. De verbinding van
Roden via Peize met Groningen nam in
belangrijkheid toe, zeker toen in 1913 de
spoorlijn voor de “Drachtster tram” naast
de nieuwe weg werd aangelegd. Wie uit
Roderwolde naar Groningen ging, koos nu
vaker voor de route over Peizerwold. Dit
was voor het personenverkeer de omgekeerde weg van vroeger!
Zouden we het achteraf prettig gevonden
hebben als de Roderwolderdijk de verkeershoofdader van Noord-Drente was
geworden? Ik denk het niet…

Vrouwenvereniging
Jechien Speelman

Kerstavond 13 december
Na jaren bij Marga en Ancel ons kerstbroodmaaltijd te hebben genuttigd, gingen
de 25 dames van de Vrouwenvereniging
dit jaar naar de Chinees Merry Gold
in Roden. Er waren 3 tafels voor ons
gereserveerd.
Vooraf kregen we een kop heerlijke soep.
We konden kiezen uit tomatensoep of kippensoep en daarna konden we proeven
van het lopend buffet dat ze voor ons hadden geserveerd, loempia’s, Pisan Goreng.
Er was natuurlijk saté, Indische Nasi, Nasi
Goreng, Bami Goreng, Babi Pangang,
Foe Yong Hai, dit is iets met ei, Ko lo
Yok, Geroosterd Speenvarken, Tjap Tjoy,
Tongfilet, Kip Kerrie, Runderhaas met
Tausie saus en natuurlijk Fruit na. Toen
waren de meeste dames wel verzadigd.
Een paar dames sloten de avond af met
een heerlijke ijssorbet. Een zeer geslaagde
kerstavond. En zo is ook voor ons het jaar
2017 alweer teneinde en gaan we op naar
het jaar 2018. We wensen iedereen een
goed en gezond 2018.

(Voor het schrijven van dit Berigt hebben we
gebruik mogen maken van het artikel van
Lukina Kuiken “Aanleg Kunstweg 1855-1884”
dat in Tiedschrift 71 van de historische vereniging Pezie-Peize verscheen.)
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RECEPT VAN DE MAAND

DRÈNTS DIGGELGOUD

Romige spitskoolschotel
met mosterd, spek
en champignons

Moi lezers

Recept voor 4 personen. Verwarm de oven
voor op 200 graden.
hh750 gr. spitskool
hh1 prei
hh250 gr. champignons
hh150 gr. magere spekreepjes
hh2 eetl. mosterd
hh200 ml. creme fraiche
hh750 gr. kruimige aardappels (of
aardappelpuree)
hh50 gr. geraspte kaas

Bak de spekreepjes knapperig. Voeg de
gesnede champignons toe. Bak tot het vocht
verdwenen is.
Voeg de spitskool toe, bak dit ongeveer 5 a
10 minuten. De kool moet knapperig blijven.
Voeg naar smaak peper. zout en nootmuskaat en cayennepeper toe. Roer 2 eetlepels
creme fraiche en 1 eetlepel mosterd door het
koolmengsel.

Lubbert

Allereerst wil ik je veul heil en zegen
wensen in ’t neije jaor. En natuurluk veul
gezondheid, want lauw we eerluk wezen:
Dat is het allerbelangriekste. Je kunt het
niet kopen,wat maor goed is ok. Dan was
der nog veul meer ongeliekheid in de
wereld en dat is der zo al genog.
As ik mej wat mug wensen, dan zul dat ok
ein ervan wezen Meer geliekheid in de
wereld.
En veural veul einsgezindheid. Het zal
wal een utopie blieven, maor wat zul dat
toch mooi wezen. Gein oorlog meer. Weg
met die waopens. Al het geld wat daor
an oetgeven wordt allemaol besteden an
bestrieden van ziektes en scheppen van
elementaire veurzieningen veur mensen,
die daor nou nog van versteuken bint. Wat
zul dat een mooi veuroetzicht wezen.
Het zal wal nooit wat worden. Maor toch,
af en toe bint der spraankies van hoop.

Kook ondertussen de aardappels, stamp ze
fijn en roer er de rest van de creme friache en
één eetlepel mosterd door.

Vertegenwoordigers van Noord- en ZuudKorea zit momenteel weer um de taofel
um te bespreken of de Noordkoreanen
met kunt doen an de Olympische
Winterspeulen. En misschien dat der wal
weer een ontmoeting kan plaotsvinden
tussen femilies, die mekaor jaorenlang niet
zein hebben.

Smeer de puree over de kool en bestrooi met
de geraspte kaas.

As dat nou es lukken mug, dan kan dat toch
een begun wezen van iets heul moois.

Doe de kool in een ingevette ovenschaal.

Zet het geheel in de over tot de bovenkant
goudbruin is. Eet smakelijk!
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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

Toneelvereniging Woldbloem
Graag zien wij u op vrijdag 2 februari of
zaterdag 3 februari op één vann onze uitvoeringen. Kaartverkoop start 17 januari.

Zaterdag 3 februari is er na die tijd live
muziek van het duo Twisted.

Toneelvereniging Woldbloem speelt dit jaar:

De klok op hol 2.0
Herschreven door: Woldbloem
Origineel, ''Het klinkt als een klok'' van H. Karsten

Vrijdag 2 februari ’18
Zaterdag 3 februari ‘18

Locatie:
MFA de Doefkamp, Roderwolde
Start stuk: 20.00 uur
Kijk voor meer informatie of om kaarten te bestellen op
www.woldbloem.nl
Mede mogelijk gemaakt door:
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De jeugd van toneelvereniging Woldbloem speelt dit jaar:

Vreemde gasten
Geschreven door: Pollie v.d. Zande

&

Anneke wint een prijs
Geschreven door: Peter van der Bijllaardt

Zondag 28 januari ’18

Locatie:
MFA de Doefkamp, Roderwolde
Start stuk: 15.00 uur
Kijk voor meer informatie of om kaarten te bestellen op
www.woldbloem.nl
Mede mogelijk gemaakt door:
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NATUUR EN OMGEVING

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

Het nieuwe jaar begon in De Onlanden
bijna net zo spectaculair als in 2012. De
waterberging was destijds nog niet helemaal klaar, maar er was al weer zoveel
water gevallen in Drenthe, dat er, net als
in 1998, ernstige wateroverlastproblemen
ontstonden in de stad Groningen. Bij het
Eelderdiep werd toen snel een dijk doorgestoken, zodat er een grote hoeveelheid
water de Peizermaden in kon stromen en
het waterpeil in het Omgelegde Eelderdiep,
dat over de dijk dreigde te stromen, snel
daalde. Rond de jaarwisseling van dit jaar
was er weer sprake van extreme regenval en als de opvangcapaciteit van de
waterberging er niet was geweest, was
het waarschijnlijk weer heel spannend
geworden. Het waterpeil in het oostelijk deel van de berging (Eelderdiep) dat
normaal op – 50 cm NAP staat, stond een
halve meter hoger. De storm van 3 januari
zorgde ervoor dat het water niet goed op
de Waddenzee kon worden geloosd. Van
de nieuwe uitkijktoren aan de Noorddijk
tussen Peize en Eelde kon je goed zien hoe
vrijwel alle lagere delen blank stonden.

De aanname, dat dergelijke extreme waterhoogten eens in de vijftig tot honderd jaar
zouden voorkomen, zijn wederom niet realistisch gebleken.
Ondanks alle nattigheid valt er toch weer
veel te genieten in De Onlanden. Midden
december werd de uitkijktoren voor het
publiek opengesteld en dat leverde op
een paar mooie dagen aan het eind van
het jaar een enorme toeloop op. Naast de
vele nieuwsgierigen die te voet of per fiets
waren gekomen stond de parkeerplaats
langs de Noorddijk overvol. Bij de toren
moest je wachten tot je aan de beurt was,
al kunnen er toch zeker zo’n 50 personen
tegelijk naar boven.
Ik denk dat het nog nooit zo druk geweest
is in het gebied. Gelukkig heeft het wild
daar weinig last van, want je kunt van
boven, zeker wanneer je een verrekijker
bij je hebt, altijd wel een paar reeën zien
lopen en niet zelden een vos.

Een wandeling over de Onlandse Dijk was
ook niet mogelijk zonder natte voeten te
krijgen, tenzij je hoge laarzen droeg.

Veel belangstelling voor de uitkijktoren
van Natuurmonumenten aan de Noorddijk
in de Peizermaden. De officiële opening
vond plaats op 18 januari j.l.
Rondom het bruggetje in de Onlandse
dijk stond zeker 20cm water
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Rond de toren liggen wat weilandjes
omzoomt door boomsingels met eiken en
vooral de zwarte els. De zaadproppen van
deze els vormen een belangrijke voedselbron voor vogels. Enige weken geleden
foerageerde er een groep van wel 40
barmsijzen, een vogel die maar zelden in
Nederland wordt waargenomen. Elders in
het gebied werden zelfs honderden exemplaren van deze wintergast waargenomen.
De Grote Barmsijs is grijsgestreept, heeft
een rood “petje” en vaak een lichtrode
borst. Hij broedt in Noord-Scandinavië en
komt alleen naar onze streken als voedselgebrek in zijn leefgebied hem daartoe
dwingt.

het gebied ook de veel zeldzamere steppekiekendief. Deze heeft een nog meer wit
kleed met zwarte vleugelpunten. Ook de
grootste roofvogel in ons land, de zeearend, die een vleugelspanwijdte heeft van
bijna tweeënhalve meter, is er weer een
aantal keren gesignaleerd.
Bijzondere waarnemingen kun je ook dicht
bij huis meemaken. Bij de familie Boelen
aan het Haarveen zit regelmatig een vrijwel witte merel in de tuin. Dieren (en ook
mensen) die over weinig pigment beschikken en daardoor zeer blank of wit zijn,
noemen we albino’s. Doordat het pigment
ook in de oogpupil ontbreekt, wordt de
kleur van de ogen door het bloed bepaald,
nl. rood. De merel van het Haarveen is
geen echte albino, hij heeft ook enkele
zwarte veren en geen rode ogen. In dat
geval spreken we van een leucistische
merel.

Grote Barmsijs (foto internet)

Diverse roofvogels zijn regelmatig in De
Onlanden waar te nemen, waaronder een
aantal bijzondere soorten. De buizerd en
de bruine kiekendief zie je regelmatig,
evenals de torenvalk, de slechtvalk en de
havik. Vooral in de winter kunnen we de
blauwe kiekendief tegenkomen. De bruine
kiekendief heeft een bruin lijf en grotendeels witte vleugels met zwarte uiteinden.
Bij de blauwe kiekendief zijn lijf, vleugels
en vooral de kop grijsblauw. We hebben
het dan wel over de mannetjes, de vrouwtjes hebben minder duidelijke kleuren en
zijn dan ook veel moeilijker te onderscheiden. Vrijwel iedere winter verblijft er in

 De leucistische merel van het
Haarveen. Foto: Eggy Boelen
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VAN ONDER DE WIEKEN

Rouw, creativiteit
en onderhoud
Dirk Magré en Wilma de Bruin

16 december Molen in de rouwstand op NW
Onze vorige “Van onder de wieken” begonnen we met het bericht dat de molen op 6
december in de vreugd had gestaan. Deze
keer het tegenovergesteld. In verband met
het onverwachte overlijden van Anneke
Doornbos op 11 december heeft de molen
op 16 december in de rouwstand richting
het Noordwesten (Niekerk) gestaan tijdens
de uitvaartplechtigheid.
Anneke is bij velen
in de schoolkring
bekend vanwege
haar rol als molenaarsvrouw in
de jaren 1986 tot
2007 naast haar
man Janko. Ook in
het dorp (o.a. in de
kerkgemeenschap heeft zij een belangrijke
bijdrage geleverd. Op deze wijze hebben
we met de molen een laatste groet aan haar
gebracht.
Creativiteit door Woldzigt
Voor heel wat mensen is Woldzigt
een inspiratie voor creatieve uitingen.
Natuurlijk kent iedereen die de molen wel
eens heeft bezocht
het model van
Woldzigt, volledig opgebouwd
met 12.501 lucifers. Gemaakt door
mej. A. Rozema
uit Leutingewolde.
(zie de foto “achter
glas”).

Een paar jaar
geleden kregen
we al een keer
van iemand een
figuurzaagwerk.
Dat had hij ooit
op de basisschool
(of voor hem nog
lagere school)
gemaakt en bij een
zolderopruiming
tegengekomen.

Vorig jaar ontvingen we een borduurwerk,
ook lang geleden gemaakt.
En 2 weken geleden kwam meneer
Waggeveld uit Deventer langs met een
door hem gemaakt schilderijtje van de
molen. Afgelopen zomer had hij de molen
gefotografeerd en naar aanleiding daarvan
later een schilderijtje gemaakt.
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Velen van jullie hebben afgelopen winter
op Facebook de prachtige foto van onze
dorpsfotograaf Joris Brouwer wel gezien,
die hij maakte toen de kerstboom voor de
molen stond en de molen in de spotlights
stond.

Aandrijfriemen
De aandrijfriem van de pletter had nogal
eens last van doorslippen. In de vorige
“Van onder de wieken” vertelde ik al dat
Klaas Renting (vrijwillig molenaar in
Sleen) ons te hulp is geschoten om voor
deze riem (en nog een andere) een instelbare spanrol te maken.
Zie hier het resultaat:

Wellicht heeft u in huis ook nog uitingen
van creativiteit die Woldzigt als onderwerp hebben. We houden ons aanbevolen
(ofwel om het in de molen ten toon te stellen, ofwel om een keer aandacht aan te
besteden in deze rubriek.

Consequentie
van het omhoog
komen van de riem
is, dat hij nu niet
meer afgeschermd
wordt door de houten omlijsting die
daarvoor aanwezig is. Daar moest
dus ook weer een
oplossing voor
komen. Dat is gelukt met een in hoogte
instelbare lijst aan weerszijden van de
riem. Zo is alles weer veilig te gebruiken.

Bij veel inzendingen kan dit ook aanleiding zijn voor het maken van een speciale
pagina “Woldzigt en creativiteit” op onze
website.
Vervolg onderhoud en aanpassingen
In het graanmuseum hadden we graag voor
de komende twee seizoenen een expositie
ingericht met archeologische vondsten uit
de Onlanden, gericht op de geschiedenis
van Roderwolde. Helaas zijn de objecten
nog niet tijdig beschikbaar, dus dat stellen
we uit tot het seizoen 2019.
Tijdens de seizoensopening in april zal
worden onthuld wat er dan wel in de nu
lege vitrines is gekomen. Daar komt gegarandeerd iets waardevols!

Voor de aandrijfriem op de eerste verdieping wordt de aanwezige spanrol
vervangen door een (met hydrauliek) op
afstand instelbare variant. Deze lange riem
rekt tijdens het werken langzaam op en
dan is het handig om bij draaiende olieslag toch even wat te kunnen bijstellen.
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Daarvoor heeft
Klaas inmiddels
een proefopstelling in zijn
werkplaats
klaarstaan. Die
gaan we binnenkort met
een paar man
bekijken.

Daarnaast werd vooruit gekeken naar het
komende seizoen.
Activiteiten in Woldzigt en voor de
komende tijd:
hhZaterdag 3 februari: Onze vaste activiteit voor de eerste zaterdag van de
maand: 13:30 – 16:30 uur wordt er weer
olie geslagen.
hhVoor groepen bestaat de mogelijkheid
om buiten openingstijden op afspraak
de molen te bezoeken.

Op de foto de huidige situatie.

tel: 050 - 5032198 (bij afwezigheid boodschap inspreken en je telefoonnummer er
bij), email: info@woldzigt-roderwolde.nl
Zie ook de website: www.woldzigt-roderwolde.nl

Nieuwjaarsborrel
Op zaterdag 6 januari werd door
het bestuur van Stichting Olie- en
Korenmolen Woldzigt de gebruikelijke
Nieuwjaarsborrel georganiseerd voor
alle inwoners van de schoolkring en
daarbuiten.
Het was een gezellige bijeenkomst met
zo’n 26 belangstellenden. Diezelfde dag
ware er op veel plaatsen activiteiten. Men
moest dus een keuze maken waar naar toe
te gaan.

Vrijwilliger worden – je bent nog steeds
welkom!
hhMolengids worden? Meld je aan.
Contactgegevens zie hierboven.
hhMeehelpen bij de ontvangst van groepen kinderen en met hen koekjes
bakken? Ook hierbij kunnen we nog wel
een paar mensen gebruiken.
hhOlieslager worden? Ons team kan steeds
weer nieuwe mensen gebruiken. Op die
wijze (na opgeleid te zijn in de praktijk)
help je mee de kennis en vaardigheid van dit oude ambacht in stand te
houden. We (met name Hans Meijer)
zijn druk doende om ook dit ambacht
erkend te krijgen als immaterieel cultureel erfgoed binnen Nederland.

Onze voorzitter, Harm Jansen stond even
stil bij het afgelopen seizoen. Ook werd
even stilgestaan bij het overlijden van
Anneke Doornbos.
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en
Vakmennsmakelen
i

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

Auto in de kreukels? Geen problemen.
Auto in de kreukels? Geen problemen.
Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!
Bathoorn nemen!
Bathoorn nemen!

Ruime
showroom
Ruime
showroom
Ruime showroom
Lichtadvies
bij
thuis
Lichtadvies
bijuuuthuis
thuis
Lichtadvies bij
Vrijblijvend
uitproberen
Vrijblijvend uitproberen
Vrijblijvend
uitproberen
Gratis
Gratis bezorgen
bezorgen
Gratis
bezorgen

Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com
Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com
DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd 1

11-3-2015 13:12:14

DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd 1

11-3-2015 13:12:14

DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd 1

11-3-2015 13:12:14

Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com

Kanaalstraat 37
050
5020387
Kanaalstraat
37Roden
Roden
050
5020387
Kanaalstraat
37 Roden info@oosteromverlichting.nl
050 5020387
www.oosteromverlichting.nl
www.oosteromverlichting.nl
info@oosteromverlichting.nl
www.oosteromverlichting.nl info@oosteromverlichting.nl

INGEZONDEN

In memoriam Fredy Mersch
Eileen, Geraldine, Appie, Albert

Fredy Mersch oud-redactielid van
de Wôlmer
Onlangs verloren we een trouw medelid van de oude redactie van de Wôlmer.
Samen zetten we destijds de dorpskrant op
en samen vormden we jarenlang de redactie van het blad. Fredy vervulde daarin
een erg centrale positie. Hij regelde, redigeerde, zorgde dat de teksten goed stonden,
overlegde met de drukker, zorgde voor de
opzet en zorgde vooral dat we ’t samen op
een goede manier bleven doen. Hij was
een centrale figuur, de bindende factor en
hij deed dat op een bijzonder plezierige,
deskundige en vooral vriendschappelijke
manier. Ook na de wisseling van redactie
bleven we elkaar treffen en het was vooral
Fredy, die steeds zorgde dat we weer bij
elkaar kwamen. De laatste keer kon het
niet meer doorgaan. Een bijzonder mens
en vooral een goed mens is er niet meer.
We wensen Gezina en Lisa alle sterkte om
een weg te vinden, om met dit grote en
veel te vroege verlies om te gaan.

Als eerbetoon aan Fredy, hierbij een kort
gedicht namens de oude redactie van De
Wôlmer. Als er nu redactievergadering zou
zijn geweest, zouden we vragen: “Fredy,
kan deze er nog in ? Past het – kijk maar
even, waar ie ’t mooist uit zou komen….”!
We weten zeker: hij zou ervoor zou zorgen.
Zachtjes bij ons weggegleden
geliefden om zich heen.
Genoten en ook wel geleden
je laatste weg: alleen.
Steeds betrokken, recht door zee,
de inhoud én de vorm.
Je kwaliteiten gaf je mee,
je inzet was enorm.
Een heel mooi mens, ons ontnomen,
Je leefde tot de streep.
Veel te snel is die gekomen
ongenadig was de greep.
We kunnen enkel zeggen:
’t is niet voor niets geweest.
Wat jij ons uit kon leggen,
verbindt ons nu het meest.
Soms kun je iets geloven,
soms ook is ’t maar een wens,
maar misschien krijgt ‘hierboven’
nu wel een prachtig mens.

advertenties
adertenties

INGEZONDEN

Het woord van het jaar 2017
Bert Blaauw

Ook dit jaar heeft Van Daele het woord van
het jaar 2017 gekozen. Alleen woorden die
ontstaan zijn in het afgelopen jaar komen
daarvoor in aanmerking. Hieruit wordt
een selectie gekozen en vervolgens worden er 10 genomineerd. Die tien woorden
waren:
hhcryptokoorts
hhlokterrorist
hhklimaatpauper
hhappongeluk
hhMerkellego
hhfipronilei
hhmetoo-verhaal
hhvalboete
hhwarmtezombie
hhregenboogtaal
Er werd 70000 keer gestemd en de uitslag
werd:
1 appongeluk
2 fipronilei
3 regenboogtaal
Het Genootschap Onze Taal kiest ook het
woord van het jaar en de 10 genomineerden daarvoor waren:
hhbrexitbuit
hhgifei
hhaflosboete
hhfilterbubbel
hhplofklas
hhtoetsenbordterrorist
hh# Me Too
hhnepnieuws
hhweigeroma
hhgenderneutraal

Opvallend hier was de keuze voor de 1e
plaats, nl. plofklas, met maar liefst 66%
van de stemmen, tegen 13% voor de 2e
plaats die voor nepnieuws was. De oorzaak
werd gezocht in het feit, dat veel mensen
uit het onderwijs vanuit hun achterban
hadden gestemd. De derde plaats was voor
genderneutraal.
Ook in Drenthe is het woord van het jaar
gekozen, onder auspiciën van Het Huus
van de Taol. Hier won het woord akkederen (goed met elkaar overweg kunnen).
Als 2e eindigde onneren (overleggen) en als
3e ruzig (druk, een ruzige tied)
De volgende woorden waren tevens
genomineerd: siepel (ui) – peceilen (spelenderwijs met iets bezig zijn) – speren
( heen en weer bewegen met de armen)
–strunen ( zoekend rondlopen) – verdieverderen (verhalen uitwisselen aan de
stamtafel) – liefzeerte (buikpijn) –oettoe (
eruit jij!).
Meestal blijven de gekozen woorden niet
lang hangen. Weet u de winnaars van de
afgelopen jaren nog? Hierbij even een
geheugensteuntje.

hh2016
hh2015
hh2014
hh2013

treitervlogger
sjoemelsoftware
rampvlucht
participatiesamenleving
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Dorpsagenda

Colofon

zaterdag 20 januari 2018			
Tennisvereniging: Wintertoernooi voor
senioren in de Reohal in Roden
zondag 28 januari 2018			
Toneelvereniging Woldbloem: De jeugd
speelt, aanvang 15.00 uur in het MFA
woensdag 31 januari 2018			
Toneelvereniging Woldbloem: Generale
voor de jeugd in de basisschoolleeftijd,
aanvang 19.00 uur in het MFA
vrijdag 2 februari 2018			
Toneelvereniging Woldbloem: Aanvang
20.00 uur in het MFA
zaterdag 3 februari 2018			
Toneelvereniging Woldbloem: aanvang
20.00 uur in het MFA, livemuziek!
zaterdag 3 februari 2018			
Rowolmer Archief: Open Archief van
10.00 - 12.00 uur in het MFA
zaterdag 3 februari 2018			
Molen Woldzigt: Molen open en
demonstratie olieslaan, 13.30 - 16.30 uur
dinsdag 6 februari 2018			
Kerk: Koffie- ontmoetingsochtend in het
Jeugdgebouw voor iedereen van 10.00 11.30 uur
woensdag 14 februari 2018			
Vrouwenvereniging: Creatief sjaaltjes
maken, eigen bijdrage, opgave bij het
bestuur, in het MFA
zaterdag 17 februari 2018			
Gratis schaatsen in Kardinge, 18.00 tot
20.30 uur
zaterdag 3 maart 2018				
Rowolmer Archief: Open Archief van
10.00 - 12.00 uur in het MFA
zaterdag 3 maart 2018				
Molen Woldzigt: Molen open en
demonstratie olieslaan, 13.30 - 16.30 uur

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 februari 2018
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
hhRabobank Noordenveld West Groningen
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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

(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

