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 Biljartclub bedankt Marga en Ancel
 Dirk Magré blijft te vinden in de molen  Rôwol weer schoon!
 Peter van der Velde jaar: ‘Rowolmer die zullen er blieven...’

Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl
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grote foto voorkant: Ronald ter Steege

Van de redactie

In dit nummer

Ilse Blaauw

Het is voorjaar! Zowel meteorologisch
als ‘gewoon’. De klok is een uur vooruit
gezet, en de grote schoonmaak is begonnen. Mooi dat ook dorpsbelangen met een
paar actieve dorpsbewoners hier mee aan
de slag is geweest. Ik was er ook bij en wat
ik mooi vond om te horen is dat er genoeg
Rowolmers zijn die ook buiten zo’n speciale dag om zwerfvuil meenemen tijdens
hun ommetje of fietstocht. Misschien ook
een idee voor u? Want samen houden we
Roderwolde e.o. een mooi en ook schoon
dorp.
Van schoon naar duurzaam: Wilt u de
Wôlmer duurzaam lezen? Of wilt u de
Wôlmer zowel gewoon als digitaal lezen?
Dat kan. Wij hebben al een aantal digitale
abonnees die de Wôlmer via de mail ontvangen. U kunt dit melden op het bekende
mail adres: de.wolmer@gmail.com.
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Verderop in de Wôlmer kunt u de uitnodiging zien voor een dansvoorstelling van de
kinderen van Het Palet. Deze voorstelling
studeren zij die dag in onder professionele begeleiding. Deze activiteit is mede
mogelijk gemaakt door de Wôlmer en
IEDEREEN is van harte welkom: 9 mei om
14.15 uur in het MFA. Komt allen!

molenaar van Woldzigt
Een molenaar gaat met pensioen 28
32 SMALLE PRAOT OP ‘T BAANKIE... Berend en
Wubbegien
34 COLUMN Verkiezingen
34 AANKONDIGING Peter van der
Velde-schrijfwedstrijd
Nagekomen bericht 35
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Nederland provincie voor de titel
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38 Dorpsagenda
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Landelijke schoonmaakdag
Op zaterdag 24 maart was de landelijke schoonmaak dag, waaraan ook
Dorpsbelangen Roderwolde heeft deelgenomen. Een 25 tal deelnemers heeft het
dorp en omgeving ontdaan van zwerfafval.
Het was een mix van jong en oud. Helaas
werden een paar dagen later hier en daar
al weer enkele lege blikjes aangetroffen.
Van de daders ontbreekt elk spoor, maar je
mag toch aannemen, dat het niet van onze
inwoners afkomstig is. Het schijnt heel
moeilijk te zijn om iets, dat je wel van huis
naar elders kunt meenemen, niet in omgekeerde volgorde kunt doen.

Geen paasvuur
Hoewel Dorpsbelangen haar best heeft
gedaan, is het toch niet gelukt dit jaar een
vergunning te krijgen voor het creëren
van een paasvuur. Men gaat er vanuit, dat
het voor 2019 wel zal lukken. Het is ook
een teleurstelling, dat er, door nieuwe
bezwaren, nog steeds geen toestemming
is gekomen voor het starten van de aanleg van de fietstunnel bij de oversteek
Brunlaan. (weg Peize – Groningen).

dat ook een teleurstelling voor degenen
die zich op zo’n tocht hadden verheugd.
Er is natuurlijk altijd de mogelijkheid om
vanaf Cnossen een tocht met een fluisterboot over het Leekstermeer te maken,
maar vanaf die kant kom je de Onlanden
niet in, omdat de slenken zijn afgesloten
met dikke flinten.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen
Hier volgt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van het stembureau Het
Rode Hert. Naast de recente uitslag, staat
die van de vorige ook vermeld. Interessant
om te vergelijken.
			2018 2014
Gemeentebelangen
173
118
PvdA 			
45
56
LGN 			
31
39
VVD 			
30
37
CDA 			
27
39
Groen Links 		
60
47
D66 			
37
56
CU 			
17
2
Blanco 			
1
3
Ongeldig 		
0
0
Totaal 421
397

Fluisterboten
Ook de vaartochtjes met fluisterboten door
de Onlanden kon niet doorgaan, omdat 1e
paasdag precies op 1 april viel. Helaas was
 De Wôlmer  april 2018  pagina 4

Opkomst: 65%
Referendum: 194 voor
		
15 blanco

194 tegen
2 ongeldig

Oeverzwaluwwal

Verder waren er nog twee andere auto’s
bij betrokken, maar gelukkig liepen de
bestuurders geen lichamelijk letsel op.
Je mag geen voorbarige conclusies trekken, maar als je de op de hoogte bent van
de situatie op beide plekken, dan kan het
haast niet anders zijn, dat onachtzaamheid
de oorzaak moet zijn.
Brand in de Onlanden
Er schijnt in de Onlanden, nabij de
Onlandsedijk, een stukje natuur in brand
te hebben gestaan. Gelukkig is de schade
beperkt gebleven. Over de oorzaak tast
men nog in het duister.

Na veel vijven en zessen, is de oeverzwaluwwal er nu toch gekomen. De bult grond
ligt even voorbij het gemaal Matsloot op
het terrein van de Onlanden. Hoewel er
gevraagd is om leemachtige grond, is er
toch iets korreliger materiaal geleverd
en was het niet gemakkelijk de wal in de
juiste stand te krijgen. Het wordt dus even
afwachten of de toekomstige bewoners
hier genoegen mee zullen nemen.
Twee ernstige ongelukken
Binnen een tijdsbestek van een paar
weken, vonden op de rondweg 2 ernstige
ongelukken plaats. Eerst knalden bij de
stoplichten in het Oosteinde twee auto’s op
elkaar. Naast veel materiële schade bleef
het beperkt tot lichtgewonden. Maar op
dinsdag 10 april was het nabij tankstation
Amigo goed raak. Door onbekende oorzaak
kwam een automobiliste op de verkeerde
weghelft en botste frontaal op een tegenligger. De vrouw overleed ter plaatse en
de bestuurder van de tegemoetkomende
auto is zwaargewond afgevoerd naar het
ziekenhuis.

Schoolnieuws
Marijke Vrij

Paasviering
Op 29 maart vond de paasviering op onze
school plaats. Terwijl de kinderen van
groep 1/2 op zoek gingen naar verstopte
paaseieren, speelden de kinderen van
groep 3 t/m 8 een spel. Volgens Drents
gebruik gingen zij “neutenscheeiten”. Er
werd fanatiek gespeeld met winnaars en
verliezers, maar aan het einde van de middag ging iedereen toch met een grote zak
walnoten naar huis. Het was een geslaagde
middag!
Koningsspelen groep 1 t/m 4 en sportdag
groep 5 t/m 8
Op vrijdag 20 april 2018 vieren we voor
de zesde keer de Koningsspelen. Ook dit
jaar bestaan de Koningsspelen uit het
Koningsontbijt, de Koningssportdag en
als warming-up het lied van Kinderen
voor Kinderen. De Koningsspelen worden georganiseerd door de Johan Cruyff
Foundation en de Krajicek Foundation. Juf
Marije H. en Juf Marijke zorgen voor een

 De Wôlmer  april 2018  pagina 5

Podium/ Dans in school.
Een aantal keer per jaar verzorgen onze
leerlingen een spetterend optreden voor
familie en andere belangstellenden. Danzij
de Wôlmer hebben we financiële middelen gekregen eens extra groot uit te
pakken. Daar zijn we erg blij mee! We hebben daarom besloten met de hele school
een dansvoorstelling voor te bereiden in
samenwerking met “Dans in school”.
feestelijke en sportieve invulling van deze
dag voor onze jongste leerlingen.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 mee aan
de gemeentelijke sportdag in Roden. Deze
vindt plaats bij het sportcentrum in Roden
en de voetbalvelden van V.V. Roden. Er
wordt zowel binnen als buiten gesport. De
kinderen kunnen zelf kiezen uit een aantal
sporten.
Eindtoets groep 8
Op 17 en 18 april maken de leerlingen van
groep 8 de eindtoets.
De eindtoets zal dit jaar niet de Cito eindtoets zijn, maar de IEP toets. We hebben
hiervoor gekozen omdat de IEP eindtoets
naar onze mening beter aansluit bij onze
school. De toets duurt minder lang en is
ook minder tekstueel ingericht. Dit voorkomt dat leerlingen worden getoetst op
begrijpend lezen bij ieder vak. De leerlingen zullen wel zoals gebruikelijk een
einduitslag krijgen waarbij een schoolniveau naar voren komt. Een andere
vormgeving dus, maar het komt op hetzelfde neer: toetsen om te zien wat het
daadwerkelijke eindniveau van de leerling
is.

Dans in school is een organisatie die ééndaagse projecten organiseert op (basis)
scholen. Uitgangspunt is dat leerlingen
met plezier bewegen en dansen op muziek.
Gedurende een compleet verzorgde dag
leggen professionele dansdocenten het
accent op dit proces met de leerlingen. Na
afloop eindigen alle projecten in een presentatie voor genodigden.
De datum van dit project valt samen met
de meesters- en juffendag op woensdag 9
mei 2018. Graag willen wij iedereen alvast
uitnodigen voor de voorstelling om 14.15.
Iedereen is welkom!

Jarigen
Zoë Maris wordt op 3 mei 5jaar
Jilt Oosterhof wordt op 15 mei 5 jaar
Tristan Smilda wordt op 19 mei 11 jaar
Daniek van Zonneveld wordt op 22 mei 6
jaar
Miroslav Posthumus wordt op 28 mei 7
jaar
Jurre Venekamp wordt op 30 mei 9 jaar
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Bovenbouw
Raps en taps
28 maart zijn we op fiets naar een dansvoorstelling geweest. Ze zongen ook zoals
Michel Jackson en nog veel meer nummers.
De dansgroep heette Maple Swank. Het
waren een man en vrouw. De man die kon
heel goed beatboxen en de vrouw die kon
heel goed zingen en tapdansen, dat was te
gek!
De man die kon hele goeie grappen maken
en ze gingen ook vragen stellen zoals: hoe
de voorstelling was, wat voor nummers
we nog moesten zingen en toen gingen we
weer op fiets terug naar school.

Raps en taps!!!!
Raps en taps was een dansvoorstelling met
te gekke dansmoves en zelfs de moonwalk
van Michael Jackson en tapdans, dat was te
gek!
Ze hadden op 4 noten 40 nummers gezongen, dat was echt heel knap er waren een
vrouw en een man uit het buitenland. De
vrouw kwam uit Canada en de man uit
Zuid-Amerika.
De klas ging er op de fiets heen. Er waren
nog twee scholen bij: De Rank en De
Marke. Het was in een zaal waar muziekles
werd gegeven.
Het heette: Maple Swank. Het was een hele
leuke dag!

Geschreven door Marc de Rink

Geschreven door: Bas ter Steege

Middenbouw
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Peuterspeelzaal Dreumes
Hier komt weer een stukje van de peutergroep in Roderwolde.

wel naar buiten te gaan, en gelukkig lukte
dat ook wel een aantal keren.

We hebben als thema Lente/ Pasen gehad.
We hebben veel gemaakt; zoals bijvoorbeeld een schaap, een kip, nog een kip met
een gekookt ei er bij om thuis te verven,
en mooie bloemen waarbij we verschillende technieken gebruiken om mee te
stempelen,zoals bijvoorbeeld een vork.

6 april was het zover; we mochten bij een
paar lammetjes kijken bij de vader van
Lizabeth. Dat was groot feest, en het weer
hielp ook heel erg mee!

Er werd voorgelezen uit: Bobbi in de tuin,
Kom uit het ei kleintje, en Kleine muis
zoekt een huis. Dat had verder niet veel
met lente te maken, maar de peuters vonden hem zo leuk en we hebben er ook een
kijkdoos bij. Ook proberen we elke keer
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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

FOKKO RIJKENS
Hoofdstraat 80, Roderwolde

Kunstenaar/Curator/Docent

verkoop en reparatie
Fokko Rijkens is kunstenaar en geeft cursussen in Roderwolde.
van alle merken auto’s
Fokko organiseert plaatselijke, maar ook internationale
tentoonstellingen en kunstevenementen(zie Website/Facebook)
(nieuw en gebruikt)
www.fokkorijkens.nl
06-12622511, info@fokkorijkens.nl

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

Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen

En na afloop van de fietstocht kun je natuurlijk nog even
gezellig nazitten….
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Dorpshuis
Rowolmer Fair en Rowolmer Rondrit 9 september 2018
Noteer de datum alvast in uw agenda:
Zondag 9 september 2018 staat de 7e editie
van de Rowolmer Fair gepland. En ook dit
jaar zal de Rowolmer Rondrit niet ontbreken, dit jaar al weer voor de 5e keer! Er is
inmiddels al weer een start gemaakt met
de voorbereidingen. De standhouders
worden aangeschreven, de vergunningen
worden aangevraagd, deelnemers aan de
rondrit zijn gemaild, etc. etc.
De faircommissie zal ook dit jaar weer
alles op alles zetten om er samen met alle
andere vrijwilligers een mooi en geslaagd
evenement van te maken.
Maar…….Alle hulp is welkom!!
Daarom willen we iedereen die wil en kan
helpen, in de voorbereiding en op de dag
zelf (dit mag ook een paar uur zijn), oproepen om ons dit te laten weten.
Je kunt ons bereiken via mail,
rowolmerfair@live.nl , telefonisch of
schiet ons gewoon even aan.
Meer info over de Rowolmerfair en de
Rowolmer Rondrit kun je vinden op onze
vernieuwde website, www.Rowolmerfair.
jouwweb.nl

Inschrijving 5e Rowolmer Rondrit geopend
Op 9 September zal tijdens de 7e zomerfair voor de 5e keer de Rowolmer Rondrit
gereden worden. Het maximum aantal
deelnemers zal 85 zijn en er zullen een
aantal auto’s blijven staan op het veld als
de deelnemers de route rijden. Elk jaar
wordt er een mooie route van ongeveer
100 km uitgezet door de omgeving. De
nadruk ligt op de wat oudere oldtimers;
de auto moet van bouwjaar 1973 zijn of
ouder. Na overleg kan er gekeken worden
of er een uitzondering gemaakt kan worden voor een jongere auto. De kosten voor
deelname aan dit evenement bedragen
€22,50,- per auto op basis van 2 personen.
De deelnemers krijgen hiervoor een rallyschild, koffie met cake bij aankomst en een
lunch bestaande uit soep, bolletjes en een
consumptie.
Voor meer informatie over de
Rowolmer Rondrit kunt u e-mailen naar
Rowolmerrondrit@hotmail.com of bellen
met Ronald ter Steege (0622550762). Voor
een inschrijfformulier kunt u ook kijken
op www.rowolmerfair.jouwweb.nl . Kent u
iemand met een oldtimer maar die persoon leest de Wolmer niet ? Laat het ons
dan weten, dan nemen we contact met hun
op.

We hopen van jullie te horen!
Gerda Boonstra (06-11208082), Sjoerdina
Stelma (06-46021936) en Rina Jansma
(06-21805493)
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GEZONDEN

Biljartclub Het Sterretje bedankt Marga en Ancel
Ronald ter Steege

Als de tijd verzet wordt, betekent dat altijd
het einde van het biljart seizoen voor
ons. Deze keer was de laatste avond extra
bijzonder omdat het de laatste avond was
met Ancel als onze gastvrouw nu Marga en
Ancel besloten hebben te stoppen met het
café.
Als dank voor de vele jaren dat ze ons
slappe geouwehoer hebben moeten aanhoren en getuige waren van ons af en toe zeer
belabberde spelniveau (een enkeling daar
gelaten) hebben we hen als club een bak
met bloemetjes aangeboden. Ancel had
voor ons ook een verrassing: een puzzel
met een foto van een jonge Marga en Ancel
er op. ‘Wichter’; nogmaals bedankt voor
de vele jaren!
biljartclub het Sterretje
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Tennisvereniging Roderwolde
Na regen komt …. het openingstoernooi
2018
Volgens de activiteiten kalender stond er
voor zondag 8 april een openingstoernooi
op het programma. Normaal gesproken
niet zo’n probleem zou je zeggen. Dit jaar
dreigde het echter iets anders te lopen.
Voor een openingstoernooi heb je een aantal dingen nodig:
hhIemand die het wil organiseren: was
geregeld.
hhDeelnemers: waren geregeld.
hhHapjes en drankjes: waren geregeld
hhPrijzen: waren geregeld.
hhEen tennisbaan met belijning en netten
en hier dreigde het bijna mis te gaan.
Het was nog wel gelukt op de ingeroosterde zaterdag het oude gravel te
verwijderen en het nieuwe gravel weer aan
te brengen, maar toen was het toch echt
nodig dat het droog weer werd. En het
werd van alles behalve droog weer.

de jeugd worden afgelast voor de zaterdag,
maar de baan was op tijd klaar om het openingstoernooi te spelen en was uitstekend
bespeelbaar. Hulde aan iedereen die hier
voor gezorgd heeft.
De weergoden waren op de zondag eindelijk positief gestemd en hadden voor een
heerlijk zonnetje en een bijna zomerse
temperatuur gezorgd. Er hadden zich 16
deelnemers aangemeld: 8 dames en 8
heren, later bleek er nog een heer mee
te doen, maar dat was geen probleem hij
werd probleemloos ingevoegd. Van tevoren waren er koppels gevormd zodat je het
hele toernooi met dezelfde partner speelde.
Er werden in totaal per koppel 4 partijen gespeeld van 25 minuten. Van 11.00
uur tot 16.00 uur werd er om de winst
gestreden.

Uitstel op uitstel volgde en uiteindelijk op
de zaterdag voor het openingstoernooi
was de baan voldoende opgedroogd om de
lijnen er in te leggen. Met man en macht
is er gewerkt om de baan op tijd klaar te
krijgen. Zelfs op andere dagen dan de
ingeroosterde zaterdagen is er aan de baan
gewerkt. Helaas moest de open dag voor
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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

Belga’s Internationaal Transport v.o.f.

Transportweg 3 - 9301 ZX Roden

Rowolmer Archief
Oproep: Het Rowolmer Archief zoekt
knipsels
Veel mensen weten dat Andries
Rozema altijd trouw alle berichten over
Roderwolde en omgeving bijhield in zijn
plakboeken; dat deed hij ongeveer tot juni
2005. Deze plakboeken zijn nu bijna helemaal digitaal in het Rowolmer Archief
opgeslagen.
Bert en Aaltje Blaauw namen het knippen
en plakken over in november 2008, maar
dat betekent dat er dus een gat zit in wat
er voor ons beschikbaar is aan snel toegankelijke geschiedenis van het dorp en
bewoners.
Daarom: als u materiaal uit kranten en dergelijke hebt uit de periode 2005-2008 wilt
u dat dan aan het archief geven of door ons
laten kopiëren? Jannie Buring komt graag
even langs (tel. 050 503 3497).
Geen open archief op 5 mei
In verband met feestelijke activiteiten is er
op 5 mei geen Open Archief
Berigt 47: Ik bin de post
In het vorige nummer van de Wolmer
stond een klein overzicht van het lopende
Peter van der Velde-jaar. Dit was een
onderdeel van een bericht dat gericht
was aan scholen in onze gemeente en het
opende met een klein zesregelig stukje “Ik
bin de Post”.
Misschien hebben enkele lezers zich
daarbij afgevraagd: “Is dat nu één van die
veelgeprezen gedichten van Peter van der
Velde?” Nou, nee…
We gaan even terug naar 1971. De basisschool bestond 100 jaar en er werd

natuurlijk een groot schoolfeest georganiseerd. Ook was besloten om af te sluiten
met een eigen avondvullende revue, helemaal in het Drents. Dat was in Roderwolde
nog niet vertoond en het werd op een haar
na ook niet vertoond: één van de beide
beoogde schijvers viel uit en Peter van der
Velde nam op zich om, in de korte tijd die
er nog was, de revue zelf te schrijven. Dat
lukte, ook al omdat enkele liedjes konden
worden gebruikt uit de tijd van het Bonte
Bitse Cabaret en De Bekketrekker.
Een groot deel van de revue speelde zich
100 jaar geleden af en ging over de tijd van
de oude school en de plannen voor een
nieuwe school. Een belangrijke rol in die
scenes was weggelegd voor de postbode,
die zich zelf, of begeleid door een koortje, steeds meldde met het korte lied “Ik
bin de post”. Het is jammer dat de rolverdeling niet bewaard is gebleven, maar
waarschijnlijk was Lambert Venekamp de
zingende postbode.
Andere liedjes uit deze revue waren onder
meer: “Meester zien vrouw is zeik”, “Wai
binnen notaobel”, “Rowolmer die zullen er blieven”, “Op Ronermaark”, “Die
olle schoul”, “Op lienkoukkisten” en
“Noordenveld”.
Om de kosten te drukken was er geen
feesttent gehuurd, maar werd de revue
gehouden in de (niet meer bestaande)
vrachtwagenloods van Belga tegenover de
molen, die met veel inspanning schoon en
vetvrij was gemaakt. Meer dan 30 medewerkers stonden op het podium met een
toneelrol of als zanger, en achter de schermen regelden de beide Luten hun zaken:
Luut Veldhuis bediende geluid en licht en
Luut Hoff had de regie.
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De avond werd een daverend succes en het
“Rowolmer, die zullen er blieven” galmde
nog tijden door de straten.
Op de foto staan het onderwijzend personeel en de oudercommissie die zich op 22
mei 1971 achter de receptietafel opstelden.

Boven (van links naar rechts): meester
Peter van der Velde, Jannes Bolhuis, meester Heiko Lesterhuis, Anne ter Steege en
Henk Middendorp.
Onder: Alke van der Velde-van Calker,
Dinie Ploeg-Vogelzang, Stientje HagenauwScholtens, Annie Heuker-Scheepstra,
juffrouw Hanneke de Vries en mevrouw
Renske Lesterhuis.

advertenties

Vrouwenvereniging Roderwolde
Bedankt voor het stemmen bij de Rabobank
Clubkas Campagne
De Vrouwenvereniging Roderwolde
wil alle inwoners van de schoolkring
Roderwolde heel erg bedanken voor hun
stem die de Vrouwenvereniging heeft
mogen ontvangen bij de Rabobank Clubkas
Campagne.
Dit jaar had de Rabobank voor het eerst
voor hun leden een Clubkas Campagne, om
zo, een bedrag binnen te halen voor verenigingen en stichtingen die zich hiervoor
hadden aangemeld. Ieder lid had 5 stemmen om weg te geven. Totaal zijn er 3700
Rabobankleden die samen 17.396 stemmen hebben uitgebracht. Hiervan heeft de
Vrouwenvereniging Roderwolde 53 stemmen mogen ontvangen wat een bedrag van
€ 268.00 opleverde. Hiermee kunnen we
natuurlijk, iets heel leuks gaan doen.
De Rabobank is van plan dit volgend jaar te
herhalen. We hopen, dat we dan weer op
jullie stemmen mogen rekenen. Nogmaals
bedankt voor dit mooie bedrag.
Wil Schreuder vertelde over hoe mooi de
natuur is
Woensdag 14 maart kwam onze plaatsgenoot Wil Schröder de Vrouwenvereniging
Roderwolde vertellen en laten zien hoe
mooi of de natuur is.
Hij liet ons mooie foto’s zien van o.a. dassen die ook in de buurt van Roderwolde
voor komen. Een das kun je herkennen aan
zijn 5 teens brede voet en lange nagels. Het
voedsel bestaat voor 50% uit regenwormen. Een das is een echte graver. Als men
een hol ziet met ernaast een hoop zand
dan is dat een dassenhol. Hij graaft wel 10
meter en is zo schoon als suiker. Hij gooit

regelmatig het oude hooi er uit en doet
er weer nieuw hooi in. Zijn hol is altijd
schoon.
Steenmarters en bosmarters: het verschil
tussen deze twee is o.a. dat de kop van de
boommarter iets spitser is en de staart iets
minder vol. De vacht van een boommarter
is chocoladebruin terwijl de vacht van de
steenmarter meer lei-bruin is. De oren zijn
ook langer en breder bij een boommarter. De Boommarter veroorzaakt weinig
overlast en laat zich niet in de omgeving
van uw huis bekijken. Wel zijn ze alle twee
beschermd in Nederland.
De ree wordt vaak een hert genoemd, maar
het is totaal geen familie van de reeën. De
otter laat zich zien in de onlanden bij het
Groot Waol, maar niet overdag, het is een
nachtdier en hij is schuw. Een vos is een
lui beest. Hij eet alles, maar voor zijn hol
graaft hij maar een halve meter en is dan
al klaar. Wel zie je overal restjes, botjes
en ontlasting liggen. Vandaar ook de naam
sloddervos.
Ook zie je vaak resten van braakballen van
de bosuil. Om te weten wat zij eten is het
leuk om zo’n braakbal uit elkaar te pluizen. De zwarte specht en de bonte specht
komen in groepjes voor. De zwarte specht
zie je in volgelhuisjes de pindakaaspot leeg
eten. Hij heeft zijn eigen territorium. Heel
veel dieren hebben hun eigen territorium,
ze laten hun geur achter zodat andere
dieren niet bij hun in de buurt hoeven te
komen en anders dan worden ze wel weggejaagd. Ook zie je vaak in een bos een eik
en een beuk bij elkaar staan, Op den duur
gaat dan de eik dood en de beuk overleeft.
Dennenappel zaden is het voedsel voor
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Kruisbekken, eekhoorns en muizen. Een
roofvogel eet vlees en geen ingewanden.
Bevers knagen met hun tanden bomen
omver. Aan een boomstam kunnen
ze 2 dagen knagen, dan is de stam zo
dun en valt hij om. Bevers zitten bij het
Paterswoldsemeer en in het Drentsche
Aa gebied, ze eten jong hout, takjes en

bladeren. Ze houden niet van elzen maar
wel van wilgen. De bever kun je overdag
spotten. En zo wist Wil van alle dieren
iets te vertellen en konden we bijna alles
en ook in beweegbare vorm zien op het
scherm. Wil is een rijk man als je zoveel
van de natuur weet en dat in zo’n enthousiasme over kunt brengen op andere mensen.

Donderdag 10 mei is het weer zover!!
Voor dag en dauw de natuur in om met z’n allen op Hemelvaartsdag te gaan Dauwtrappen.
We hopen dat er net als vorig jaar veel deelnemers willen meedoen. Na een wandeltocht van
maximaal 2 uur sluiten we gezellig gezamenlijk af met een heerlijk ontbijt in het dorpshuis.
De kosten van deelnemen zijn:

volwassenen
kinderen tot 12 jaar
Deze kosten kunt u op 10 mei in het dorpshuis voldoen.

€ 3,=
€ 2,=

In verband met de inkoop voor het ontbijt willen we graag weten met hoeveel mensen u mee
gaat doen. Hiervoor kunt u onderstaande bon invullen en voor 5 mei in de brievenbus
deponeren van OBS Het Palet of bij een van onze bestuursleden. U kunt uw opgave ook
doorgeven via onze e-mail: dorpshuisroderwolde@gmail.com
Datum
: Hemelvaartsdag 10 mei 2018
Plaats
: Dorpshuis, Mfa “de Doefkamp”
Tijd vertrek : 06.00 uur
Graag tot 10 mei!
Het dorpshuis bestuur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik/wij doen mee met het dauwtrappen.
_____ volwassenen
_____ kinderen

Naam:……………………………………………
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RECEPT VAN DE MAAND

Drie-kleurensalade
Maaltijdsalade voor 4 personen.
100 gram rozijnen
150 gram peultjes
zout
1 blik kidneybonen (ca. 400 gram)
1 blik maiskorrels (ca. 300 gram)
½ krop ijsbergsla
150 gram geraspte oude kaas
1 sjalotje
1/8 liter slagroom
6 eetlepels kwark
1 eetlepel witte wijnazijn
versgemalen peper.

Giet ze af en laat ze onder koud stromend
water afkoelen en vervolgens uitlekken.
Spoel de bonen en de mais in een zeef
onder koud stromend water af en laat
ze uitlekken. Verwijder lelijk blad en de
harde kern uit de ijsbergsla en snijd de sla
in reepjes.
Meng de rozijnen, de peultjes, de bonen, de
mais, de ijsbergsla en de kaas in een schaal
door elkaar.

Week de rozijnen ca. 10 minuten in warm
water, giet ze af en dep ze droog. Maak
intussen de peultjes schoon en kook ze 2
minuten in ruim kokend water met zout.

Pel en snipper het sjalotje heel fijn. Klop de
slagroom dik vloeibaar en klop de sjalotsnippers, de kwark, de azijn, zout en peper
erdoor. Geef de saus apart bij de salade.

UITNODIGING
DANSVOORSTELLING

Wanneer: 9 mei
Waar: in de gymzaal van OBS Het Palet
Tijd: 14.15
IEDEREEN IS WELKOM!

 De Wôlmer  april 2018  pagina 20

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

Ceintuurbaan Noord 122
9301 NZ Roden
www.autoceintuurbaan.nl

Tevreden klanten
is ons doel

NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

In de vorige Wolmer stond een oproep om
je als vrijwilliger op te geven voor werkzaamheden in De Onlanden. Het ging om
twee activiteiten, het aanleggen van broedhopen voor de ringslang èn het bestrijden
van een woekerplant, de grote waternavel.
De laatste behoort tot de exoten, planten of dieren die niet in onze omgeving
thuishoren.
Exoten
Planten of dieren die hier eigenlijk niet
thuishoren, maar toch in de natuur
voorkomen, noemen we exoten, oftewel
vreemdelingen. Bij een aantal soorten is
dat niet zo’n probleem, ze doen niemand
kwaad en hun aanwezigheid blijft meestal
bescheiden. Klimaatomstandigheden waar
ze niet tegenkunnen, zoals bijvoorbeeld
een strenge winter, zorgt er vaak voor dat
de soort wel weer verdwijnt. Als ze zich
wel in onze omgeving kunnen handhaven,
blijven ze en als dat lang genoeg duurt,
worden ze na geruime tijd meestal als
“eigen soort” beschouwd. Als ze zich snel
of op grote schaal verspreiden, spreken we
van invasieve exoten.
Nederlanders hebben eeuwenlang de
wereldzeeën bevaren en het zal je dan ook
niet verwonderen dat veel exoten met de
schepen uit verre landen zijn meegekomen. Vaak is dat onbewust gebeurd, maar
soms ook wel eens “voor de grap” met
grote gevolgen. De zwarte rat bijvoorbeeld
is van oorsprong niet inheems, maar heeft
eeuwen geleden ook ernstige ziektes zoals
de pest naar ons land gebracht. Ook de
bruine rat leeft al eeuwen vrijwel overal
ter wereld, maar komt oorspronkelijk uit
Midden-Azië.

 Zwarte rat (foto internet)

Omdat deze soorten al eeuwenlang in ons
land leven, heeft niemand het meer over
exoten.
Er zijn honderden dierlijke exoten, maar
slechts enkelen vallen op omdat ze:
hhin grote getale voorkomen (halsbandparkiet, Chinese wolhandkrab)
hhinheemse soorten verdrijven (nijlgans,
amerikaanse eekhoorn)
hhschade veroorzaken (muskusrat,
coloradokever)
hhziektes overbrengen (tijgermug, zwarte
rat)
Behalve dieren zijn er ook onnoemelijk
veel planten die in onze natuur terecht
zijn gekomen via hun zaden, uit een
tuin(centrum), een vijver of een aquarium.Als we ze niet eten, zullen we van
de exotische planten niet gauw ziek worden, hoewel hooikoortspatienten erg veel
last kunnen krijgen van contact met de
ambrosia, een supersnel groeiende plant
die letterlijk is komen overwaaien uit
Amerika.
De bekendste exotische plant is waarschijnlijk wel de Reuzenberenklauw.
Behalve dat het een woekeraar is die haast
niet valt te bestrijden, is hij ook niet
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Ambrosia (foto internet), De
enorme schermbloem van de
reuzenberenklauw (foto Lia Snoek)

was daar goed vertegenwoordigd. Het
waterschap is al jaren bezig met de bestrijding, maar kan het zonder hulp niet aan.
Staatsbosbeheer, Waterschap, Stichting
Natuurbelang Onlanden en de gemeente
werken samen in dit project. Er waren
maar liefst 32 vrijwilligers die zich bereid
hebben verklaard mee te helpen met het
verwijderen van de woekerplant. De grote
waternavel groeit vanuit de wal, maar
bedekt op den duur het water volledig,
waardoor er geen licht en lucht meer kan
toetreden en er “dood water” ontstaat.
Uiteraard is dat niet alleen funest voor
alles wat er in en op het water leeft, maar
het hindert ook nog eens de noodzakelijke
doorstroming.

ongevaarlijk. Je kunt er bij aanraking met
de huid enorme brandblaren van oplopen.
In veel bossen wint de amerikaanse vogelkers, ook wel de bospest genoemd, steeds
meer terrein. Ook de Japanse duizendknoop
is een plant die in één seizoen niet alleen
enorm groot wordt, maar zich via zijn wortelstokken razendsnel uitbreidt.
Op 4 april vond er in het buurthuis van
Peize een informatieavond plaats over
de Grote Waternavel. Potententiële vrijwilligers voor hulp bij de bestrijding van
deze exoot werden geïnformeerd over
het voorkomen ervan in De Onlanden
(Leekstermeeroevers, de Bolmert en
de slenken in de Matslootpolder) en de
mogelijke bestrijding ervan. Roderwolde

 Zo zag de Jonkersvaart er enige
jaren geleden uit. Volledig dichtgegroeid
met de grote waternavel. Hij is nu
weer schoon. (foto waterschap)

Het verwijderen van de plant is natuurlijk erg lastig, omdat het in en op het
water moet gebeuren. Het materiaal, een
(elektro)boot met platte bodem, lieslaarzen en waadpakken en natuurlijk harken
en grepen zijn al door Staatsbosbeheer
besteld en worden gestationeerd aan de
Achtersteweg, dicht bij het “werkgebied”
dus. Er zal regelmatig “geoogst” moeten
worden want de plant is erg hardnekkig.
We zijn benieuwd!

 De Wôlmer  april 2018  pagina 23

VAN ONDER DE WIEKEN

Vervolg onderhoud en aanpassingen
Dirk Magré en Wilma de Bruin

De museumcommissie (5 personen sterk)
is de afgelopen tijd bijna elke maandagmiddag actief geweest in het graanmuseum.
De resultaten zijn er ook naar.

eigenaar) de zaak beoordelen. Ook is er
nog een specialist op het gebied van houtrot en zwambestrijding bijgehaald. Alle
balken onder de vloer zijn vervangen.
Hiervoor is geïmpregneerd hout gebruikt.

De inhoud van een flink aantal vitrines is
onder de loep genomen en opnieuw ingericht. Op dit moment wordt nog gewerkt
aan de begeleidende teksten en dan kunnen de vitrines weer worden gesloten.
In de week van 9 april hebben de exposanten voor “kunst binnen de schoolkring
Roderwolde” ook hun delen van de vitrines in de wisselexpositie grotendeels
ingericht. Nog een laatste “finishing touch”
en dan is dat ook klaar om vanaf de seizoensopening bewonderd te worden.
Aandrijfriemen
Vorige maand vertelde ik dat een van de
poelies een aantal centimeters breder
gemaakt zou gaan worden. Dat is inmiddels gebeurd en de poelie zit weer op zijn
plaats. Tegelijk heb ik ook de aandrijfriem
omgedraaid (buitenste naar binnen). De
buitenkant heeft nog veel betere antislip
dan de al jaren in gebruik zijnde binnenzijde. Beide maatregelen samen hebben op
7 april tijdens het maandelijkse olieslaan
hun nut bewezen. Alles liep weer een stuk
makkelijker en op de bewuste aandrijfriem
hoefde helemaal geen extra riemenwas
met hars te worden aangebracht.

Daarnaast zijn alle balken aan de einden
nog extra ingesmeerd met een conserveermiddel en zijn er bitumen stroken geplakt
op de vlakken die op de (natte) muur
kwamen te liggen. Er is echt van alles aan
gedaan om de nieuwe vloer een langer
leven te laten halen dan de ruim 40 jaren
van de oude vloer. Met deze conserverende
maatregelen was het nog niet klaar: onder
de vloer is een dikke laag iso-chips gestort.
16 balen van deze “chips” zijn onder de
vloer verdwenen.

Vloer Meulenkaomer
Dit is een heel wat ingrijpender project
geworden dan ik in eerste instantie had
gedacht. Toen alles open lag kwamen nog
beide bouwkundig verantwoordelijken
van Het Drentse Landschap (onze huidige
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slijtplekken worden daarmee in stand
gehouden om zo het authentieke karakter
zoveel mogelijk te bewaren). Een deel van
de vloer moest worden open gezaagd voor
de eerste inspecties. Dat betekende dat een
randje van zo’n vier vloerdelen moest worden vervangen door nieuwe.

Deze moet er voor zorgen dat het vocht
(wat sowieso in de kruipruimte aanwezig
is) niet meer kan doordringen tot in de
houten vloer.
De vloerdelen bleken allemaal nog in
prima staat. Toen ze van de balken zijn
losgemaakt, zijn ze allemaal genummerd
met als doel de vloer weer precies zo terug
te kunnen leggen als hij was (de oude

Op zaterdag 14 april zijn de werkzaamheden afgerond. Alle spullen van de
Meulenkaomer zijn inmiddels weer terug
gesjouwd naar hun plek. Alles precies op
tijd klaar voor het nieuwe seizoen.
Molenaars in opleiding op bezoek in
Woldzigt
Tijdens het olieslaan op 7 april kregen
we bezoek van 8 molenaars in opleiding
(MIO’s) uit de regio Utrecht. In de theorieboeken van de molenaars opleiding staat
wel een en ander over het olieslaan, maar
de echte kennis doe je natuurlijk op als je
het persoonlijk meemaakt en zelf aan de
touwtjes mag trekken.
Van 9 tot circa 4 uur ’s middags hebben ze
bij toerbeurt meegedraaid met onze olieslagers Piet Boelen en Peter Boskamp.
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Niet alleen de MIO’s hebben genoten van
deze dag, ook beide olieslagers en ondergetekende kijken hier met genoegen op terug.
Altijd leuk om over het ambacht te vertellen en zeker als je publiek zo enthousiast
en geïnteresseerd is.

Maar ja, waar zie je zoiets nog? -> in
Woldzigt.
Onze originele, 166 jaar oude, wentel-as
(waar de slagheien, losheien en stampers
van de appelpotten door worden aangedreven) heeft op drie plekken zo’n lager:
Andere bouwactiviteiten in de molen
“In mei leggen alle volgens een ei” is een
oud gezegde. Als het aan uw molenaar ligt
gaat dat niet op voor de kauwtjes die de
molen als mogelijke nestelplaats hebben
uitgekozen.
Zo’n drie keer per week haal ik een grote
berg takjes weg uit de kap. Resultaat van
hun “bouwactiviteiten”.

In de opleiding leren de molenaars ook
over het bestaan van houten assen (vroeger bijvoorbeeld ook de bovenas, waar
de wieken aan zijn bevestigd). Die zijn
veelal in de lagering versterkt met metalen
schenen.

In het begin dacht ik dat ze echt de takjes
helemaal op de vloer legden (dus naar binnen gingen). Dat bleek niet zo te zijn. Ze
komen met een takje net over de rand en
laten het dan vallen. Bijzonder is, dat ze
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niet een vaste plek hebben (bijvoorbeeld
altijd aan de oostkant naar binnen gaan),
maar dat ze de kap van de molen volgen,
welke kant die ook is opgekruid.
Op één bepaalde plek, net voor de lange
spruit, duiken ze tussen de roosterhoutjes door om hun takjes te laten vallen.
Dat doen ze ook als die plek toevallig net
boven het trapgat is terechtgekomen met
het kruien van de kap.
Dan tref ik een hele berg takjes onder aan
de trap aan. Als je ze daar hun gang laat
gaan, moeten ze wel een bult takjes van
zo’n 3,5 meter maken voordat hij hoog
genoeg komt om er eieren in te leggen.
Openingsdagen
Henk van Kalken heeft mij geïnterviewd
naar aanleiding van mijn pensioen begin
mei aanstaande. Wat daar in wordt verteld
ga ik hier niet nog eens herhalen.
Wel: de openingsdagen van de molen zijn
in het vervolg tijdens het seizoen van donderdag t/m zaterdag ’s middags van 13:30
– 17:00 uur (en dus niet meer op dinsdag
en woensdag).
De Meulenkaomer blijft vooralsnog wel de
oude openingsdagen hanteren: van dinsdag t/m zaterdag 13:30 – 17:00 uur.

heeft vele gedichten geschreven in het
Drents. Een speciale gast zal tijdens
de opening voordragen uit het werk
van Peter. Verder is de opening van de
expositie “kunst binnen de schoolkring
Roderwolde” in het graanmuseum.
Ook is er extra aandacht voor de expositie In de Meulenkaomer (en gang)
met werken van Agnes Germeraad. Bij
deze gelegenheid bieden Molenbestuur
en Meulenkaomer samen een drankje
en een hapje aan om te toasten op het
nieuwe molenseizoen.
hhZaterdag 5 mei: Onze vaste activiteit
voor de eerste zaterdag van de maand:
13:30 – 16:30 uur wordt er weer olie
geslagen.
hhZaterdag 12 mei Nationale Molendag:
Molen open van 10:00 – 17:00 uur. De
hele dag wordt olie geslagen. Ook de
Meulenkaomer is die dag de hele dag
geopend.
Voor groepen bestaat de mogelijkheid
om buiten openingstijden op afspraak de
molen te bezoeken. Dit kan via de website
op de pagina “Contact”. www.woldzigtroderwolde.nl
Vrijwilliger worden – je bent nog steeds
welkom! Zie op de website, de pagina
“Contact” daar staat een aanmeldformulier
met alle soorten vrijwilligerswerk waar je
je voor kunt aanmelden.

Activiteiten in Woldzigt en voor de komende
tijd:
hhVrijdag 27 april (jawel op Koningsdag!)
om 16:30 (tot ongeveer 17.30 uur):
Feestelijke seizoensopening van molen
Woldzigt en Meulenkaomer. Zoals
jullie weten is het dit jaar het Peter
van der Velde jaar. Dit oud schoolhoofd van de school in Roderwolde
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EEN GOED GESPREK MET

Dirk Magré, molenaar van Woldzigt
Henk van Kalken

Een molenaar gaat met pensioen
Hij is uiterlijk niet erg veranderd in vier
jaar tijd, vind ik. Toen hadden we een
eerste vraaggesprek over zijn aanstelling
en het molenaarsvak. Dat is niet alleen
zwaar, maar houdt blijkbaar ook fit, zo
te zien. Vier jaren, waarin ik Dirk Magré
(65) af en toe ontmoette tijdens Rowolmer
activiteiten in- en om de molen Woldzigt.
Dirk gaat met pensioen - in mei dit jaar.
Hij kijkt me vriendelijk aan door zijn brillenglazen, waarin ik bijna de wieken van
onze prachtige molen rond zie draaien. Hij
grinnikt: ‘Ja, je moet steeds langer wachten na je vijfenzestigste voor je AOW krijgt.’
Deze keer vond het gesprek plaats in het
huis van Dirk en Wilma (60). Een voortzetting van de molen, in een sfeer van
grijsblauw geverfd hout, een balkenplafond
en gesmeed deurenbeslag.
Henk: Als je nou eens terugblikt op de
afgelopen vier jaar, wat springt er dan het
meest uit?
Dirk (denkt even na): ‘Dat er heel wat meer
bij is komen kijken dan ik eerst dacht toen
ik hier kwam.’
zoals?
‘Nou… alles wat er in eerste instantie bij
de molen terechtkomt, komt ook bij de
molenaar terecht. Dat betekent, dat als
er iemand aan de deur komt om ‘even’ de
bliksemafleiding te controleren, of de
brandmeldinstallatie, de sprinklerinstallate, of de brandblusflessen die er hangen…
Dat komt allemaal bij mij. En allemaal op
onverwachte momenten. Of (hij komt nu
eerst goed op gang) de molenmaker voor

een klusje, de monumentenwacht die een
dagje inspectie komen doen, of een mijnheer die aan de deur belt dat-ie graag een
flesje lijnolie wil, hartje winter…
En dat doe je dan ook?
‘Ja, het hoort er allemaal bij. Kleine klusjes
of reparaties doe ik ook, tenzij je het niet
zelf kan, dan bel je de molenmaker. En
voorzorg en nazorg voor het olieslaan. Er
komen altijd dingen bij – ook onverwacht
– die wel moeten gebeuren. Dat pak je dan
op. Ik kan overal wel iemand voor bellen,
maar dat is niet praktisch.
Is het een vierentwintiguursbaan?
‘Tja, het wisselt zo sterk hè, in het seizoen is het gewoon vijf middagen in de
week in de molen aanwezig, plus buiten
openingstijden groepen ontvangen. Dan
meel-malen voor het winkeltje buiten openingstijden, als er olie geslagen is, moet dat
eerst bezinken en dan moet je er toch om
denken het over te schenken… elke keer
zijn er wat van die kleine dingetjes.
Dan is er de Museumcommissie: we zijn
bezig om het museum op te schonen en op
te ruimen. Maar in diezelfde week had ik
al zoveel andere dingen gedaan, en moest
ik nog doen, dat ik tegen de commissie zei:
‘Sorry jongens, ik drink even gezellig koffie en dan ga ik met iets anders bezig.’
Dirk geeft nog enige tijd een opsomming
van alle verschillende activiteiten, en dat
zijn er niet weinig.
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Het vak van molenaar in Roderwolde is dus
een heel brede baan.
Dirk beaamt dat. ‘Heel veel verschillende
klussen, al dan niet met vrijwilligers.’
Is het je, terugkijkend, meegevallen of
tegengevallen?
‘Nou… het is niet meegevallen of tegengevallen, het is gewoon af en toe ópgevallen,’
lacht Dirk.
Wat vond je nou het allermooiste?
Er wordt iets in Dirk geraakt. Ik zie zijn
ogen schitteren. ‘Ik blijf het heel boeiend
vinden als alles vol in bedrijf is. Als we
aan het olieslaan zijn en alles op de wind
gaat. De dynamiek van de wind, dan gaat
het wat harder, dan weer wat zachter. Dan

moet je goed blijven opletten, want dan
zit er zoveel energie in de molen, daar
geniet ik elke keer weer opnieuw van.’ Ik
merk dat Dirks enthousiaste lyriek op mij
overslaat.
‘Er zijn zat molenaars die zeggen: nou, ik
heb niks met dat olieslaan. Inmiddels weet
ik er aardig wat van en als je dat dan ziet
werken, je voelt het, je hoort al die geluiden. Je hoort en voelt dat tot in de woning.
Dat betekent, dat hier niet iemand zou
moeten wonen die geen affiniteit met de
molen heeft.’
Wat vond en vind je het minst leuk?
‘Hoewel het erbij hoort, vind ik het tussen
mijn ‘normale’ werk door gestoord worden,
bijvoorbeeld in de winter door iemand die
een flesje olie nodig heeft. En waar ik soms
echt moeite mee heb is de molen in met
groepen kleine kinderen van zes, zeven
jarigen. Het hangt ook ontzettend van de
begeleiding af, maar soms sta je in je eentje
en moet dan de verantwoordelijkheid op
je nek nemen. Dat drukte wel op me. Ze
zijn dan eigenlijk nog te klein. Als er iets
gebeurt…’
Is er ooit wel eens iets gebeurd?
‘Gelukkig niet!
Heb je wel eens nare ervaringen met publiek
gehad?
‘Eén keer een verontwaardigde ouder die
boos werd toen ik een rennend kind bij de
arm pakte op tien meter hoogte. Die hadden geen enkel begrip. Ze gingen gelukkig
zelf weg.’
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Hoe gaat het nu verder met jullie, de molen en
de woning?
‘Toen we hier kwamen zijn we in dienst
van de gemeente aangesteld voor de
periode van twee jaar. Op het moment
dat Drents Landschap twee jaar geleden de molen overnam, gaven ze al aan
geen molenaar in dienst te zullen nemen.
Ik bleef formeel dus in dienst van de
gemeente. Ook de woning is onder beheer
van de gemeente gebleven. We blijven
gewoon bewoners van deze woning, in
goed overleg met Drents landschap. Er
is een overeenkomst dat ik ook zorg om
de molen blijf houden. De stichting olieen korenmolen Woldzigt is ervan op de
hoogte gesteld dat ik geen molenaar meer
ben. En dat ik in de toekomst één keer per
twee weken op vrijdag en zaterdag hier
nog als molenaar aanwezig ben. Een enkele
keer nog een groep, maar niet meer standaard. Het zal dus allemaal anders bemand
moeten worden.’
Hoe gaat dat er uitzien denk je?
‘Voor een deel door vrijwilligers voor de
balie, dan is de molen open. Maar als er
geen molenaar is dan draait-ie niet, maar
kan wel bezichtigd worden. En dat houdt
ook in dat we niet meer van dinsdag, maar
van donderdag t/m zaterdag geopend zijn.’

Er gaan dus wel dingen veranderen.
Roderwolde ontleende toch veel van haar
luister aan de draaiende en werkende molen’
Dirk beaamt dat. ‘Ik blijf als ik zin heb
gewoon die molen inklauteren om hem te
laten draaien, maar het is geen verplichting meer.’ Hij zwijgt even, denkt na en
formuleert dan deze: ‘Het was mijn hobby,
’t is mijn werk geworden, en nu is het de
kunst om weer terug te keren naar mijn
hobby.’
We bespraken nog veel meer, over Wilma’s
werk (ze werkt nog steeds in het UMCG
op de kinderafdeling), over djembé, over
mindfulness, over zen… Maar vanwege
de lengte die dit verhaal zou krijgen
moest ik hier ongeveer afkorten. Ik verlaat na een korte handdruk de sfeervolle
molenaarswoning.
Dirk Magré, molenaar tot in zijn vezels en
een man met vele kanten, die we gelukkig en naar ik ook hoop nog lang in- en om
het Roderwoldse en haar prachtige molen
Woldzigt zullen zien.

Kun je niet een andere molenaar opleiden?
‘Nee, qua tijds-inverstering wil ik dat niet
meer. Maar we hebben nu Harm Jansen,
de huidige voorzitter van de stichting, die
is ook molenaar en gaat ook als zodanig
inspringen hier. En voor noodgevallen is
er Jochem van Engelenhoven uit Norg, die
incidenteel kan inspringen.’
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SMALLE PRAOT OP ‘T BAANKIE...

Berend en Wubbegien
Albert Boelen

Opiens zag ik ze zitten. Stief tegen mekaor
an op ’t bekende baankie veur de meul.
Een dekendie over de bienen en staorig
veur heur oet kiekend. Toen ze mij in de
smiezen kregen, schrökken ze. “Wij zit
hier allennig mor um te zitten heur en
niet um te praoten”, begunde Wubbegien
fluks. “En zeker niet um op de foto te
kommen, daor hol wij hielemaol niet van”,
vulde Berend zien vrouw an. Ze waren
eebm hen de meul west, umdat ze in de
Kampioen (gien auto, gien fietse, mor nog
wal lid) zo’n mooi stukkie lezen hadden
over de meulenaor. Daornao begunde oes
zo bekende echtpaor over de neie wet op
de privacy, over alle gekkigheid met internet, waoras de Wôlmer ok an metdee en
over al dat gepraot over vrogger, waor gien
meinse wat met te maken har. Ik kun hoog
of leeg springen, mor toen ik mien fototoestel pakte (Bert Blaauw was wear niet in de
buurt) stunnen ze as ien man op en wollen
vortlopen. Ik har ’t wal deur: van een foto
kwaamp niks dizze keer. Daorom mor een
foto van ’t mooie baankie zunder de echteluu, mor wal met het dekendie en de pette
van Berend.
Toen ze in de gaten hadden, dat het mij
niet um de foto te dooun was, gungen ze
weer zitten en raakten wij toch an de praot.
Mien thermoskanne met koffie (suker
en melk zat er al in !) hölp daor ok bij.
Stiekum heb ik in huus nog wat opschreven van ’t gesprek. Ik bin wal hiel beneid,
wat ze zegt as ’t stukkien in de Wôlmer
komp. Ik waog het er mar op.
Waor ko’j vort ?
Wubbegien Pieks komp oet BaolingBroekstreek, waor heur olders een klein

boerderijgien hadden. Berend Vrijs komp
van Zwindern, mor as jongien verhuusde
hij al gauw hen Spier. Zien va was ’n beetien boer en warkte bij de DUW. In Börk
op de mark hebt de beide meinsn mekaor
tröffen; op een terassie bij Meursing. Daor
kwamen ze in de kunde met de varver
van het dörp: Bossie Helling. Die har een
dochter, Hennie, die een paor jaor older
was as Wubbegien en die verkering kregen
har met Henduk Scheepstra oet Rowol. Zo
kwam het, dat Berend en Wubbegien een
paor maol op vesite west waren bij Henduk
en Hennie Scheepstra in Rowol/Foxwol
en dat dörpie bevul heur gooud. Toen ze
op zuuk waren naor een eigen plekkien,
wus Henduk dat d’r an de Heufdstraote
een knieftig huusie te koop kwaamp. Zo
kwamen ze in Rowol terecht, begun jaoren
zestig.
Waorum Rowol ?
Ze vunnen ’t allebeide geliek een mooi rustig en vrundelijk dörpie. Mooie meul, mooi
kerkie en een gooud winkeldie van Rens
en Roel, waor ze alles kriegen kunnen.
Roon was vlakbij en vanoet ’t schooltie
(ze kregen gien kinder) hadden ze metien
anspraok. Veural Wubbegien was gek met
ze.
Aans in Rowol ?
Het gunk heur allemaol te hard en te ropperig: de auto’s, de trekkers, het geluud:
wat Berend angunk, mug de Heufdstraote
wal weer een zaandweg worden. Ok de
trottoirs zaten heur dwars in de mage:
“het is hier toch gien stad”. De weg vanof de
Hooiweg deur de Onlanden is mooi, mor
al die auto’s trekt zuk gien snars an van die
‘uutwiekplekkies’, ze reest gewoon deur en
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de barms gaot kepot. En, zo markte Berend
nog eebm op: “het café mut wal wear lös
heur, en d’r mus alle jaor een zummerfeest
kommen; kan wal in een grote tente tegenover oes huus in ’t laand”
Over tien jaor ?
Ze hoopten, dat het veural een Dreints
dörp mug blieven. Het dörp in de gedichies van meester van der Velde mus
veural overende blieven en in de vergaoderings van Dörpsbelangen mut Dreints de
gebruukstaol blieven.
Burgemister ?
Wubbegien kwam netuurlijk metien met
Roel van Zonneveld an, mor Berend leek
het gooud, as Pieter Diek de booul in ’t
dörp wat in de gaoten zul hollen.
’t Liefste dooun ?
Ze waren ’t over iens, dat een uurtie laoter opstaon, rustig met het Neisblad an
taofel met ’t zwilken klied en een warme
kop koffie d’r bij, eigenlieks ’t mooiste
en ok het beste was. Ze kunnen alleman
zien gaon, harren d’r gien drokte van en
kunden ’t er met zien beiden nog ies over
hebben. Berend nuumde nog eebm, dat
hij wal graog zo non en dan bij Marten
anscheut, mor nao een drukkert met de
scholder van Wubbegien, höl hij zuk toen
mar stille.

hollen. “Gustermurgen nog: twaalf meinsn
op de fietse en lopend, waorvan d’r zesse
‘moi’ kunden zeggen; het is een schaande,
daor mus wat an daon wodden”….
Pries ?
Eebm wol Wubbegien wear met Roel op ’t
tapijt kommen, mor nao wat naodeinken
kwamen ze beiden op mister Blaauw: “wat
die man allemaol döt in dit dörp en daorbij
zo plezierig blef, dat verdient wal ’n pries”!
Plekkie ?
“rond dizze tied, as alles wear een beetien
begunt te bluien en te gruien, moej veural
in ’t Kleibosch kieken”. Daor waren ze allebeide hiel duudelijk in.
Herinnering ?
Het dörpsfeest in de schuur van Gerard
van Erp was de beide meinsn veural bijbleebm. Ze hadden tot laat in de nacht nog
daanst en alleman was plezierig. Allennig
dat trappien veur de wc-karregies was
Berend slecht bekommen. Hij har een
weke met een blauw ooge lopen, mor, zo
zee hij: “ik har ’t d’r graag veur over, heur”!
Zo was ’t toch nog gezellig worden daor op
dat baankie. De pette en ’t dekendie hebt
ze wear metnummen.

Hekel an ?
Toen we ’t daor over hadden, weur Berend
eebm hiel grel. “Al dat volk, dat je in de
muut komp, je recht in de ogen kek, mor
de bek dichtholt en op mien ‘moi’ hielemaol niks zegt, daor krieg ik de kop toch
zo warm van”. Hij bleek het zölfs bij te
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COLUMN

Verkiezingen
Henk van Kalken

De verkiezingen zijn weer eens achter
de rug. Ze zullen de geschiedenis ingaan
als de Verkiezingen van de Lokalen.
Lijsttrekkers en overige verkiesbaren
zijn inmiddels niet meer frequent op de
media te zien met ogen, groot van verontwaardigde bevlogenheid. Niemand zegt
meer met stemverheffing: ‘Het wordt tijd
dat er verandering komt in deze stad of
gemeente.’ En: ‘We staan te popelen om
aan de slag te gaan.’ Of: ‘Den Haag heeft de
gewone man te lang in de kou laten staan.’
Bij het stemmen kon je voor of tegen uitbreidend voyeurisme van de AIVD en MIVD
zijn. En/of een stem uitbrengen op de stad
veranderende, popelende of met het lot
van de gewone man begaand zijnde politici.
De media maakte opnames van gewone
burgers die even uit de spreekwoordelijke
kou de warmte van een verkiezingsbureau
binnenliepen. En vooral opnames van verkiesbare of lijstduwende politici, die met
een dramatisch gebaar en bijbehorende
gelaatsuitdrukking de camera inkijken en
een stembiljet, na het even vastgehouden
te hebben, in de stembus duwen. Met verstarde grijnzen van al dan niet gefundeerd
optimisme lopen ze daarna, samen met die
gewone man die ook de kou weer in moet,
naar buiten. Nog later komen de voorspellingen over de uitslag op de buis. Het werd
al snel duidelijk dat de staatsvoyeuristen
hun huiswerk moeten overdoen onder
niet-heimelijk toezicht van de Tweede
Kamer. Dat moet wel héél ongemakkelijk
voelen voor hen. Politici vieren overwinningen als waren het voetbalevenementen
of leggen uit waarom hun verlies tóch
als winst moet worden opgevat. Populist
Thierry Baudet ging hierin heel ver.
Terwijl zijn volgelingen in de zaal bedrukt

zwegen of zacht mompelden vanwege
de tegenvallende resultaten, transformeerde hij in een trekpop met een acute
gewrichtsaandoening. Met verkrampte
bewegingen, geheel solo, voerde hij een
Danse Macabre op het sfeerloze podium
uit. Verkiezingen. Als je er oog voor hebt,
kan het een buitengewoon volksvermakelijk gebeuren zijn.

AANKONDIGING

Peter van der Veldeschrijfwedstrijd
De Bibliotheek Noordenveld organiseert dit jaar een Peter van der
Velde-schrijfwedstrijd in samenwerking
met het Huus van de Taol. Schrijf een
gedicht of verhaal in de Drentse taal, in de
stijl van de beroemde schrijver Peter van
der Velde uit Roderwolde.
Het jaar 2018 is uitgeroepen tot Peter
van der Velde-jaar. Deze schrijver uit
Roderwolde werd honderd jaar geleden
geboren en heeft ons prachtige, Drentse
gedichten en verhalen nagelaten. Om te
zorgen dat potentiële schrijvers kennis
maken met het werk van deze schrijver,
wordt er op zaterdagmiddag 20 mei een
schrijfworkshop gehouden in de bieb in
Roden. Ton Peters, kenner van het werk
van Peter van der Velde en zelf dichter, zal
deze workshop verzorgen.
Opgave voor de workshop kan tot uiterlijk vrijdag 11 mei, door te mailen naar
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y.timmer@biblionetdrenthe.nl of bellen
naar Bibliotheek Roden op 088-0128245.
Deze workshop is gratis en opgave is verplicht, er kunnen maximaal 20 personen
deelnemen aan de workshop.
Na deze workshop kan iedereen proberen
om een gedicht of verhaal te schrijven in
de stijl van Peter van der Velde. Wie dat
het beste doet, wint een mooie prijs die
tijdens de afsluiting van het Peter van der
Velde-jaar op zaterdag 15 december in
Roderwolde worden uitgereikt.
Gedichten of verhalen voor de schrijfwedstrijd kunnen worden ingestuurd
naar y.timmer@bibliotnetdrenthe.nl. Voor
meer informatie hierover kunt u mailen
of bellen met info@huusvandetaol.nl of
0593-371010 of u kunt de websites www.
huusvandetaol.nl of www.petervandervelde.nl raadplegen.

Nagekomen bericht
Peter van der Velde-jaar begint officieel
Het Peter van der Velde-jaar is zaterdagmiddag 3 februari officieel geopend door
Alex Wekema samen met kleindochter van
Peter van der Velde, Jonna in de bibliotheek van Roden.
De schrijver Peter van der Velde is in
januari 2004 overleden, maar zijn verhalen en gedichten spreken nog altijd tot
de verbeelding. Het is in 2018 honderd
jaar geleden dat hij geboren is en daarom
hebben bibliotheek Noordenveld, de
gemeente Noordenveld, het Huus van de
Taol, de Drentse schrijver Martin Koster
en verscheidene andere Noordenveldse
organisaties een Peter van der Velde-jaar
georganiseerd, zodat ook jonge en nieuwe

inwoners van de gemeente Noordenveld
kennis kunnen maken met het werk van
deze inspirerende Noord-Drentse dichter.
Tijdens de opening is maakte de wethouder bekend dat op de plek van de oude
Bibliotheek en de voormalige mavo de
Boskamp een nieuwe straat komt die vernoemd wordt naar Peter van der Velde.
Tijdens de aftrap heeft Willem van der
Velde, de zoon van de schrijver, het verhaal
Braand voorgelezen en Alke van der Velde,
zijn vrouw, heeft ook enkele van de mooiste gedichten van de schrijver voordragen.
En speciaal voor deze gelegenheid zijn
enkele gedichten van de schrijver vertaald
in het Esperanto, de kunsttaal waarin hij
een onderwijsbevoegdheid had.
Ook was er een muzikale bijdrage van 4
liedjes, waaronder Op Ronermaark van de
elpee Noordenveld van Peter en Alke van
der Velde, vertolkt door Jan Klinkenberg
en Rika Veldhuis en Stoffer Tuinman.
In 2018 zullen er allerlei activiteiten
georganiseerd worden zoals een schrijfwedstrijd in de stijl van Peter van der
Velde, een expositie over de schrijver in
de Bibliotheek, een fietstocht, optredens,
publicaties in de media en nog veel meer.

Bedankt
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken
voor de kaartjes, bloemen en bezoekjes tijdens en na mijn verblijf in het
ziekenhuis.
Grietje van der Veen - Lap
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DRÈNTS DIGGELGOUD

INGEZONDEN

Moi lezers

Drenthe gaat als eerste
Nederland provincie
voor de titel EUropese
Community of Sport

Lubbert

Woon wej in een verdield laand?
Langzaomerhaand zuj haost tot die conclusie kommen.
Nim nouw de mieningen over het branden
van paosvuren. In het oosten en noorden
vindt ze dat die traditie in ere holden mut
worden en nimt ze de rook op de koop
toe, (het is toch maor ien aovend in ’t jaor),
terwijl in het westen klaogt wordt over
arge luchtvervuiling en mut het verboden
worden. ( net of aal die chemische industrieën en het autoverkeer doar der niet
toe doen). Mensen die vanoet het westen
naor het noorden moet, vindt dat ze een
verschrikkelijk ende moet rieden, terwijl
de noordelingen der gien enkel probleem
met hebt, as ze die kaant op moet. Ok de
zwarte pieten discussie ligt in de landsdielen verschillend. Het saomenstellen van
een neije regering wordt de leste tied als
maor lastiger. De iene helft is progressief,
de aandere helft is conservatief. As der
over een wet stemt mut worden, lig de verhaolding miestal rondom de helft. De iene
keer net een meerderheid veur, de aandere
keer net een meerderheid tegen. Ok bej het
leste referendum over de sleepwet was de
oetslag fifty-fifty.
Zo kan ik nog wal even deurgaon met
veurbeelden. Ik denk, dat het heul goed is,
dat mensen der een verschillende miening
op nao holt, maor as dat zo deur giet, dan
komt der nog ies een tied, dat oes land
onbestuurbaar wordt en dat moet wej niet
hebben.

Drenthe - 12 gemeenten en de provincie stelt zich kandidaat voor de verkiezing van
European Community of Sport. Zij hebben deze kandidatuur kenbaar gemaakt bij
ACES Europe, de sport-uitvoeringsorganisatie van de Europese Unie. De gemeenten
en de provincie hebben de voorwaarden
verkend en de kansen gezien. Samen gaan
ze werken aan een plan waarmee zij hopen
het Europees parlement in november 2018
te overtuigen van het belang van sport
en bewegen voor de inwoners van al die
gemeenten in de provincie Drenthe. Dit
heeft de afgelopen jaren al veel succes
opgeleverd.
Drenthe werd begin dit jaar voorgedragen door de Nederlandse tak van ACES.
Drenthe valt daarbij vooral op doordat de
samenwerking op het gebied van Gezonde
leefstijl, sport en bewegen ervoor zorgt dat
elke gemeente een succesvol programma
heeft. De burgemeesters van de Drentse
gemeenten, samen met de Commissaris
van de Koning mevr. Jetta Klijnsma, hebben samen besloten de uitdaging aan te
gaan. Er wordt vaak gezegd dat Drenten zo
bescheiden zijn: dit is het moment waarop
zij de wereld willen laten zien dat er in
Drenthe iets gebeurt, waar heel de wereld
iets van kan leren. Elk jaar worden er de
Capitol, City en een Community of Sport
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gekozen. Arnhem is op dit moment een
van de Cities of Sport en Den Haag wordt
in 2022 World Capitol of Sport. Drenthe
zou de eerste Nederlandse sportregio ooit
worden. Er zijn wel beroemde voorgangers als Isle of Man (Groot-Brittannië) en
Monferrato (Italië).
European Community of Sport 2019 2
De kandidaatstelling is de bekroning van
jarenlange inzet. De gemeenten, de provincie en een groot aantal maatschappelijke
instellingen werken in 2019 tien jaar lang
samen op het gebied van sport en bewegen. SportDrenthe, de organisatie met de
grootste deskundigheid op de verschillende gebieden van sport en bewegen, viert
in 2019 zelfs haar 50e verjaardag. Naast
de samenwerking onderscheidt Drenthe
zich doordat Sport en bewegen tot diep in
de haarvaten van de samenleving wordt
ingezet. Veel sportverenigingen, veel vrijwilligers en speciale programma’s voor
mensen, jong en oud, die dat nodig hebben om prettig te kunnen bewegen. Niet
voor niets was Drenthe in de afgelopen
jaren de provincie met de hoogste sportparticipatie van Nederland. In Drenthe
gaat het er vooral om dat je met sport
mensen gelukkiger en gezonder maakt in
plaats van de hoeveelheid gouden medailles. Al is men natuurlijk heel erg trots op
Emmenaar Kjeld Nuis: koning van de laatste Winterspelen in Korea.
2019 is naast het jubileumjaar van
SportDrenthe, ook het jaar waarin Drenthe
in Emmen het Wereldkampioenschap
Paracycling organiseert. Een groot evenement en een mooi voorbeeld hoe bewegen
voor ieder mens mogelijk en uitdagend
is. Hoe Sport en bewegen het leven van
mensen rijker en gezonder kan maken. Het
WK Paracycling is een van de grootste evenementen binnen het Aangepast sporten

en geldt direct als kwalificatie voor de
Paralympics in Tokyo 2020. Natuurlijk zijn
er veel meer evenementen. Mogelijke eenmalige evenementen als de Young Riders
Cup, het EK voor jonge ruiters en het
Grand Prix des Nations, het wereldkampioenschap Motorcross. Naast de bestaande
evenementen als de hele Wielerkalender,
alle Runs en het grootste eendaagse sportevenement: de TT in Assen.
De grote evenementen worden samen met
al die kleine evenementen tot een in het
oog springend programma gebundeld. Dit
programma wordt na erkenning als kandidaat in het voorjaar van 2018 ontwikkeld.
Na verschillende onderzoeken en jurymeetings hoort Drenthe in november in het
Europese parlement of ze is gekozen tot
de eerste Europese Community of Sport.
Drenthe wordt zo werkelijk de sportprovincie van Nederland.

Een elftal Drentse bestuurders trotseren
de kou in het FC Emmen stadion om de
kandidatuur kracht bij te zetten. Boven
vlnr: Eric van Oosterhout (Emmen), Roger
de Groot (De Wolden), Karel Loohuis
(Hoogeveen), Henk Berends (Tynaarlo),
Marco Out.(Assen)Onder vlnr: Joop
Brink (Coevorden), Frits Alberts (BorgerOdoorn), Jetta Klijnsma (Drenthe), Klaas
Smid (Noordenveld), Piet van Dijk (Aa en
Hunze)
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Dorpsagenda

Colofon

vrijdag 27 april 2018				
Molen Woldzigt en Meulenkaomer:
Feestelijke seizoensopening, 16.30 17.30 uur
dinsdag 1 mei 2018				
Kerk: Koffie- ontmoetingsochtend in
het Jeugdgebouw voor iedereen, 10.00 11.30 uur
zaterdag 5 mei 2018				
Molen Woldzigt: Demonstratie olieslaan,
13.30 - 17.00 uur
zaterdag 5 mei 2018				
Het Rowolmer Archief: Gesloten
woensdag 9 mei 2018				
Obs Het Palet ism De Wolmer:
Dansvoorstelling ‘Lets Swing’, 14.15 uur,
MFA Iedereen is van harte welkom
donderdag 10 mei 2018			
MFA: Dauwtrappen, 6.00 uur in De
Doefkamp. Opgave vóór 5 mei
zaterdag 12 mei 2018				
Molen Woldzigt: i.v.m. de Nationale
Molendag wordt de hele dag demonstratie
verzorgd 10.00 - 17.00 uur - ochtend:
“Walk for life” wandeltocht uit Groningen
komt langs. Meulenkaomer: Hele dag
geopend
maandag 14 mei 2018				
Obs Het Palet: Schoolkorfbaltoernooi in
Roden
dinsdag 15 mei 2018				
Obs Het Palet: Schoolkorfbaltoernooi in
Roden
woensdag 16 mei 2018			
Vrouwenvereniging Roderwolde: BBQ bij
het MFA
zondag 27 mei 2018			
Tennisvereniging: Toernooi rood, jeugd 6
t/m 9 jaar, ook voor niet leden en andere
verenigingen, tennisbanen Roderwolde

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 mei 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
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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

Voor al uw bloemen en planten,
rouw-, trouw- en bloemwerk
Koos Vrieling Boomkwekerij
Tuincentrum
Hovenierswerken
Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde

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

Ook voor aanleg en
onderhoud uitgevoerd door
vakbekwaam hoveniers!

www.koosvrieling.nl

Hét adres voor uw tuin  050 - 5032006

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

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

