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 Groep 8 neemt afscheid
 Interview met speulers Openluchtspel  Geslaagde tennistoernooien
 Groot onderhoud aan Roderwolderweg

(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

grote foto voorkant: juf Marije Wind

Van de redactie

In dit nummer

Hella Balster

Met lichte weemoed plaats ik alle ingezonden berichten in de WÔlmer. Weemoed
die voorvloeit uit het zomerreces. Hoe
kom ik deze lange periode door als ik geen
WÔlmer kan maken!
Ach, ik zie wat over het hoofd. De WÔlmer
staat vol met activiteiten, waaraan u en ik
deze zomer deel kunt nemen: fietstochten met een literair of puzzelkarakter; de
zomermarkt voor de molen in augustus en
daarna in september kunt u genieten op
de Rowolmer Fair. Ook kaarten voor het
Openluchtspel zijn al bijna weer te reserveren. In dit nummer worden de "speulers "
overigens in het Drents geÏnterviewd.
De redactie heeft een aantal dagen geleden
al diverse vlaggen in het dorp zien wapperen, goed nieuws dus voor een aantal
eindexamenkandidaten. Namens de redactie: van harte gefeliciteerd!
Tevens willen wij de vaste inzenders Wil
en Lia, Henk, Albert, Dirk, Marijke, Sonja
en Bert bedanken voor hun maandelijkse
bijdrage aan de WÔlmer.
Een mooie zomer en fijne vakantie
toegewenst!
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Excuses
Door miscommunicatie is er helaas in
de vorige Wôlmer geen Buurtnieuws
verschenen.
Daarvoor onze excuses.
Veehouders uit Foxwolde op de televisie
Tijdens een item over de achteruitgang van
insecten in het programma Eén Vandaag,
waar onlangs ook de invloed van de veehouderij aan de orde kwam, werden er
interviews gehouden met Peter Oosterhof
en Harriët Middendorp. Zij belichtten hun
manier van bedrijfsvoering, die nogal wat
verschilt. Peter is op de biologische toer
en Harriët en Tiem Hendrik bewandelen
meer de economische weg. Natuurlijk zal
dat invloed hebben op het teruglopen van
het aantal insecten in ons land, maar er
zijn zeker nog veel meer oorzaken aan te
wijzen.

stuk Roderwolderweg, tussen de kruising
met de Haarveensedijk en de driesprong
bij Halbe Wobbes. In die periode is de
weg voor doorgaand verkeer gestremd.
Aanwonenden zullen in de tussentijd hun
huis wel kunnen bereiken. De firma Paas
uit Zwartemeer is druk doende om het
wegdek weer egaal te krijgen.

Toch leuk, dat ook mensen uit onze kleine
dorpen ook eens een bijdrage kunnen leveren aan een landelijk programma.
Boerderijbrand in Leutingewolde
Op maandag 14 mei rukte de brandweer uit om een uitslaande brand in
Leutingewolde te bestrijden. Het bleek
helaas om de boerderij te gaan, waar de
fam. Tepper uit Sandebuur net van plan
was hun bedrijf uit te breiden met o.a een
boerderijwinkel. Het lijkt erop, dat de oorzaak van de brand gezocht moet worden in
het feit dat er verkeerde brandstof in een
koelauto zat.
Roderwolderweg wordt aangepakt
Het zal nu gebeuren. Van 28 mei t/m 3 juli
wordt groot onderhoud gepleegd aan het
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Uitje van de groep (oud) Rowolmers, die
destijds Wildbergerhütte bezochten
Hun jaarlijkse uitstapje ging dit jaar naar
Eerbeek, waar in hotel Huis te Eerbeek, in
een lommerrijke omgeving, werd overnacht. De heenreis ging via Aalden, waar
in Het Huus van Holan de lunch werd
genuttigd. Vervolgens werd in 4 auto’s de
tocht voortgezet naar paleis Het Loo in
Apeldoorn. Wegens renovatiewerkzaamheden was het niet mogelijk het paleis te
bezichtigen, maar er was wel de kans om
de tuinen van bovenaf te bekijken. Men
had een hele stellage, inclusief een lift,
tegen het kasteel geplaatst, zodat je vanaf
het dak een schitterend uitzicht had over
de in Franse stijl aangelegde tuinen. Alles
in symmetrie. Natuurlijk werd ook gebruik
gemaakt van het aanwezige terras op de
begane grond, want het was prachtig weer.
De tweede dag werd een bezoek gebracht
aan de koekstad Deventer. De tentoonstelling over Bussinks koek werd bezocht en
tot hun verrassing bleek één van de groep
de 10.000 bezoeker te zijn. Omdat Willem
van der Velde, samen met Marlike, de reis
deze keer had voorbereid, werd hij door
de groep aangewezen als de gelukkige.
(Marlike was helaas vanwege familieomstandigheden niet mee) Willem werd in
de bloemetjes gezet en er was aandacht
voor een artikel in de Stentor. Aansluitend
dronken ze koffie met een proeverij
van verschillende soorten koek. Daarna
was er volop de gelegenheid om de stad
Deventer te bekijken, maar vanwege de
warmte werd het grootste deel van de middag doorgebracht op het terras en daarna
teruggereden naar de schaduw van het
hotel.

Met het pontje werd overgestoken naar
de overzijde, waar op een boot koffie
werd gedronken. Vervolgens ging het via
Zwolle naar Steenwijk, waar in het park
Ramswoerthe een braderie werd bezocht.
Voldaan werd daarna weer huiswaarts
gereden.
Gele hooibalen
In navolging van de roze hooibalen, die
destijds een bijdrage leverden aan de
bestrijding van borstkanker, heeft het
loonbedrijf Van der Berg uit Foxwolde,
dit jaar ingehaakt op een actie met inpakken van de balen in geel folie, waarvan de
bijdrage deze keer gaat naar de Stichting
Kika. (voor kinderkanker) Van elke
geperste gele baal gaat €9 naar dat fonds.
Een fantastisch initiatief.
Verboden voor vrachtwagens
Het was al lang bekend, dat vrachtwagens het laatste stuk van de Hooiweg door
de Onlanden, niet mochten berijden. En
dat werd aldaar ook nog eens aangeduid
met het daarvoor geldende verkeersbord. Maar blijkbaar werd die regel nogal
eens overtreden, want om de bestuurders
van de vrachtwagens er al op tijd voor
te waarschuwen, is nu éénzelfde bord,
met de aanvulling “na 4 km” geplaatst
aan de Roderwolderweg vlak voor café
Scheepstra.

De derde dag werd de terugreis aanvaard
en liep de tocht via een prachtige toeristische route langs de IJssel naar Wijhe.
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Nu maar
hopen, dat
dit bord meer
effect heeft.

Schoolnieuws
Marijke Vrij

IEP Eindtoets
Enkele weken geleden hebben de leerlingen van groep 8 de uitslag van de IEP
Eindtoets te horen gekregen van juf Marije
W. We zijn erg tevreden over de resultaten
van alle leerlingen en ook over het daarbij
behorende resultaat van onze school. Goed
gedaan groep 8!

Nieuwe schooljaar
Aan het einde van het schooljaar wordt er
door Erik Beumer en het team in overleg
met OPO Noordenveld gekeken naar de
groepsverdeling en de bezetting van de
groepen. We verwachten de definitieve
verdeling binnenkort rond te hebben en
zullen dit communiceren naar de ouders.
Voor de schooltijden hanteren we weer het
het “5 gelijke dagenmodel” en daarbij gaan
alle leerlingen van 8.30u tot 14.00u naar
school.
Korfbaltoernooi
Op 14 en 15 mei speelden onze leerlingen
het schoolkorfbaltoernooi in Roden. De
weersomstandigheden waren goed, de spelers waren fit en er werd flink gestreden.
Helaas bleken andere teams uiteindelijk
sterker. Gelukkig hebben de kinderen er
wel van genoten!

Nieuw gezicht
I.v.m. de langdurige ziekte van onze conciërge Wim Mekkering hebben we komende
tijd een vervanger: Ko Sap. Ko was voorheen conciërge op ’t Spectrum in Peize en
is met veel enthouiasme aan zijn werkzaamheden begonnen.
GeoWeek 2018
28 mei t/m 1 juni was het GeoWeek.
De GeoWeek is een initiatief van het
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig
Genootschap (KNAG) en bestaat sinds 2006.
Via o.a. gastlessen maken kinderen kennis met alle mogelijkheden van het werk
in de geosector. Op 31 mei gaf gastdocent Else een les over klimaatverandering
in groep 6/7/8. De leerlingen wisten al
heel veel over het onderwerp én over het
waterschap. Ze waren ook erg enthousiast
over het spel ‘Hozen en Lozen’ dat werd
gespeeld.

Schoolreis groep 6/7/8
Op woensdag 6 juni t/m vrijdag 8 juni
gingen de leerlingen van groep 6/7/8 op
schoolreis naar de Jongens van Outdoor
in Appelscha. Het was heerlijk weer en de
schoolreis een groot succes! Op vrijdag
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8 juni kwamen alle leerlingen, ouders en
juffen moe maar voldaan weer terug op
school. Enkele reisverslagen zijn terug te
lezen in de Wolmer!

5 verzorgen voorafgaand aan de musical een optreden. De musical zal worden
opgevoerd door de leerlingen van groep
6/7/8. De voorbereidingen zijn al in volle
gang! Via deze weg willen we alle belangstellenden van harte welkom heten! De
avond start om 19.30u, vanaf 19.00u is de
zaal geopend voor het publiek. De entree is
gratis!

Musical
Op vrijdag 13 juli vindt de jaarlijkse musical plaats. De kinderen van groep 3 t/m

Middenbouw
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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

 De Wôlmer  juni 2018  pagina 9

Bovenbouw
Schoolkamp 2018 van groep 6/7/8
Groep 6/7/8 ging afgelopen woensdag, donderdag en vrijdag op schoolkamp naar De Jongens
Van Outdoor
Op woensdag gingen we op de fiets naar de
jongens van outdoor. De reis duurde ongeveer
3 uur en was rond de 30 km lang. Toen we
daar aankwamen gingen we de tenten inrichten. Nadat we een uitleg hadden gekregen en
lunch hadden gegeten. Toen gingen we naar
het klimpark. Daar werden we in twee groepen
opgesplitst. Ik zat in de 2e groep, die gingen als
eerste op de klimmuur. En er waren nog veel
meer leuke klimactiviteiten.
De volgende dag mochten we tot 11:15 iets
voor ons zelf doen. Toen het 11:15 was gingen
we op de fiets naar een vaarroute waar we om
ongeveer om 1 uur aankwamen. Daar gingen
we met… SUP’S EN KANO’S het water op. Het
duurde ongeveer tot half 4. Toen gingen we
op de fiets naar een zwemplas dat het Canada
meer heette. Daar gingen we een paar uur
zwemmen. Daarna gingen we op de fiets terug
naar de camping. Eenmaal daar aangekomen
mochten we iets voor ons zelf. Daarna begon
de bonte avond.
Alles wat ik van schoolkamp heb meegemaakt
vond ik leuk. Ik vond het jammer dat ik eerder
weg moest, maar het waren 2 hele leuke

dagen.

We gingen op de fiets naar Appelscha het was
27 km het duurde ongeveer 3 uur. 3 uur later
waren we aangekomen op de camping daarna
gingen we een broodje eten en toen gingen
we klimmen.
De tweede dag gingen we eerst ontbijten
en daarna gingen we fietsend naar kano’s
en subs. daar gingen we een tochtje mee
maken. Toen we klaar waren gingen we naar
het Canadameer daar bleven we een tijdje.
Daarna gingen we terug naar de camping.
Toen we terug waren was de bonte avond.
De derde dag gingen we zwemmen in het
Bosbad in Appelscha. Toen we klaar waren
fietsten we naar huis.
Geschreven door Lucas Stelma
Schoolkamp
Afgelopen woensdag, donderdag en vrijdag
is groep 6/7/8 van basisschool OBS het Palet
uit Roderwolde op schoolkamp geweest in
Appelscha.
De eerste dag gingen we op de fiets ernaartoe. We gingen om kwart voor negen weg en
we waren er om 12:00 uur. Toen we te horen
kregen wie onze begeleiders waren, gingen we
eten en daarna gingen we loten welke kinderen
in welke tent gingen. Gelijk om halfdrie hadden
we al een activiteit. We gingen naar het klimpark! Het was heel leuk en heel hoog. Aan het
einde van de dag gingen we naar het bos om
een spelletje te doen.

Geschreven door Bas ter Steege

Schoolkamp

Vorige week woensdag, donderdag en vrijdag
gingen we op schoolkamp naar Appelscha.

De tweede dag gingen we ontbijten en hadden we tijd voor ons zelf. We gingen ook nog
kanoën op die dag en je kon ook suppen. Dat is
op een soort van surfbord en daar moet je op
staan met een peddel en dan kan je varen. In
de avond hadden we de bonte avond.
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De derde dag gingen we de tenten op ruimen
en daarna gingen we zwemmen in een heel
leuk zwembad! Toen dat was afgelopen gingen
we weer naar huis fietsen en iedereen was
moe.
Kortom het waren super leuke dagen!

Kortom het was super leuk en we waren blij dat
we weer thuis waren.
Geschreven door Lieke Belga

Schoolkamp
Groep 6/7/8 waren woensdag, donderdag en
vrijdag op schoolkamp geweest.

Geschreven door Tristan Smilda

SCHOOLKAMP
OBS het palet is woensdag, donderdag en vrijdag op schoolkamp geweest naar de Jongens
van Outdoor in Appelscha.
Op de eerste dag gingen we om kwart voor
negen weg. Toen we aan kwamen waren de
legertenten al op gezet. We gingen direct de
tenten inrichten. Daarna gingen we klimmen
in het klimpark van de Jongens van Outdoor.
Toen we klaar waren met klimmen zijn we
weer teruggegaan naar de tenten. En om half 7
kwam het eten eraan. Als avond spel gingen we
het smokkel spel spelen en dat was leuk.
De tweede dag moesten we om half 9 eten.
We gingen die dag kanoën en suppen. Toen
mochten we s’ ochtends na het ontbijt even
iets voor ons zelf doen. Daarna gingen we op
de fiets naar Ravenswoud. Toen we daar waren
kwamen we aan het eind erachter dat het best
ver was. En daarna gingen we naar het Canada
meer. Toen we klaar waren met zwemmen gingen we terug naar de camping. En daar gingen
we eten bij het restaurant van de camping. S’
avonds hadden we de bonte avond. En de jongens van de andere tent hadden in onze tent
met party popper’s en schuim spray gespoten.
De laatste dag hadden we nog gezwommen
in Appelscha bij het Bosbad. Toen we klaar
waren met zwemmen gingen we weer op de
fiets. Onderweg zijn we ook nog een paar keer
gestopt. Toen we weer op school waren gingen
we direct naar huis.

Op de eerste dag moesten we heel lang
fietsen, zo’n 2:30 uur om naar Apelscha
te fietsen. We waren bij de camping aan
gekomen en toen gingen we onze spullen
uit pakken en onze tenten in ruimen. Toen
we dat hadden gedaan gingen we klimmen. Sommige kinderen hebben op 3 meter
hoogte geklommen en sommige op 6 meter
hoogte. Daarna gingen we macaroni eten.
Op de tweede dag gingen we ontbijten
daarna kwamen de jongens van outdoor
ons vertellen dat we gingen kanoën of suppen. We hoefden maar 15 minuten te fietsen
het duurde wel 2:30 uur om een rondje te
maken met het suppen. Daarna gingen we
avondeten.
De derde dag gingen we weer naar huis
maar we ging eerst eten en daarna gingen
we zwemmen en toen waren we naar huis
gegaan.
Tot slot waren het drie geslaagde dagen.
Geschreven door Jeffrey van der Veen

Schoolkamp
Vorige week woensdag, donderdag en vrijdag
gingen we op schoolkamp naar Appelscha.

We gingen op de fiets naar Appelscha dat
duurde ongeveer 3 uur. Toen we waren aangekomen bij de camping gingen we eerst een
broodje eten. Daarna waren we alles aan het
verkennen. Toen moesten we me naar een
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klimparkje. Maar toen we klaar waren zaten
we onder het zand, omdat er een grote en
lange kabelbaan was en die aan het einde
stopte door het zand.
De tweede dag gingen we eerst ontbijten en
daarna een stukje fietsen naar allemaal kano’s
en suppen. Toen gingen we een tochtje met
die kano’s maken. Wanneer we klaar waren
gingen we naar het restaurant en aten we
patat met een frikandel of een kroket. Daarna
gingen we naar de tent en hadden we de
bonte avond met allemaal optredens. Na de
bonte avond gingen we slapen.
De derde dag waren we wakker en gingen we
naar een zwembad met duikplanken en glijbanen. Dat was heel leuk maar wel best koud
maar toen we klaar waren moesten we ook
nog terug fietsen. Tot slot waren we allemaal
moe.
We vonden het allemaal leuk en ik vooral het
klimmen en het zwemmen.
Geschreven door Elmer Haverkort

Jarigen
Bas ter Steege wordt op 25 juni 11 jaar
Jesse Vrieling wordt op 28 juni 12 jaar
Lieke Belga wordt op 18 juli 11 jaar
Mara Oosterhof wordt op 27 juli 7 jaar
Jurre Bakker wordt op 29 juli 7 jaar
Lisa Boonekamp wordt op 30 juli 5 jaar
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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

Verenigingsnieuws
Dorpshuis
OPROEP
Wegens groot succes wordt er ook dit
jaar op zondag 9 september 2018 door de
Faircommissie voor de 7de keer een Fair
georganiseerd in samenwerking met de
Rowolmer Rondrit.
Om dit ieder jaar weer tot een groot succes
van te maken moet er heel wat georganiseerd worden en zijn we heel blij met een
Faircommissie die al weer druk bezig is
met de voorbereidingen.
De Faircommissie bestaat uit 4 leden (Rina
Jansma, Sjoerdina Stelma, Gerda Boonstra
en Hedzer Stelma) die dit al enkele jaren
voor hun rekening nemen.
Om jullie een idee te geven van de
verschillende activiteiten die de
Faircommissie voor hun rekening neemt,
onderstaand een korte omschrijving:
Aankleding:
Alles rondom de aankleding van de fair en
het terrein.
Communicatie:
Ervoor zorgen dat alle direct betrokkenen
geïnformeerd zijn.
Promotie:
Alle publiciteit verzorgen rondom de Fair
en de Rondrit.
Catering:
Alle activiteiten rondom de catering.

Verkeer:
Van verkeersleiders regelen en inzetten,
zorgen voor hesjes tot het klaarmaken van
de parkeerplaatsen.
Verloting:
inkoop cadeautjes voor de verloting, zorgen dat de stand ingericht is, etc.
Vermaak:
activiteit voor kinderen organiseren, foto’s
maken van de dag en deze publiceren.
Vrijwilligers/planning:
Zorgen voor voldoende vrijwilligers,
planning maken en briefing van de vrijwilligers en het aanspreekpunt zijn op de dag
zelf.
Standhouders/kramen:
Uitnodigingen versturen via mail, verwerken van de aanmeldingen, lijsten van de
deelnemers maken voor de marktmeester,
etc.
Allerlei Randzaken:
Vergunningen regelen, standplaats voor
EHBO, walkie talkies regelen, zorgen dat er
een trekker beschikbaar is.
De faircommissie van de Rowolmer Fair
heeft alle activiteiten die nodig zijn voor
het organiseren van de fair in een draaiboek verwoord en worden ondersteund
door vrijwilligers die helpen met de
opbouw, alle voorkomende werkzaamheden en de afbouw.
Nu, na zoveel jaren de Fair te hebben
georganiseerd heeft de Faircommissie
aangegeven het stokje graag te willen
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overdragen, uiteraard niet van de ene dag
op de andere dag maar om mee te lopen
met de Faircommissie om zo,op termijn,
het stokje te kunnen overnemen.
Wie heeft ook altijd genoten van de Fair en
zou graag willen bijdragen aan het voortbestaan van dit geweldige spektakel voor
ons kleine dorpje.
Voor meer info of aanmelden neem
gerust contact op met een van
de leden van de Faircommissie,
het Dorpshuisbestuur of via
dorpshuisroderwolde@gmail.com

Rowolmer archief
Een Krummel van het Rowolmer Archief
Wie een oude krant in handen krijgt, weet
hoe moeilijk het is om zo’n stuk weg te
leggen zonder even te kijken of er nog iets
“leuks” in staat. En hoe ouder, hoe interessanter natuurlijk.

Bazaar” en een klucht volgden, die zeer in
de smaak vielen bij het publiek. Daar er
wel enige stagnaties in de repetities kwam,
door een ongeluk van een der spelers, zijn
de heren R. Cremer en H. Drent nog ingevallen. Alle lof voor deze spelers, die de
moeilijke taak op zicht hadden genomen
de rollen alsnog te vertolken.
De heer Cremer sprek enige waarderende
woorden over zang en toneelspel van de
jonge vereniging.

Tennisvereniging Roderwolde
Pannenkoekentoernooi
Op zondag 27 mei organiseerde
Tennisvereniging Roderwolde voor de
tweede keer het “Pannenkoekentoernooi”,
voor kinderen tot 10 jaar uit Roderwolde
en spelers afkomstig van omliggende
verenigingen.

Dat geldt zeker voor een oude Leekster
Courant, want bijna zeker stond er vroeger elke week wel een bericht over
Roderwolde in.
Enige tijd geleden kregen we een exemplaar uit januari 1949 onder ogen en
onderstaand artikeltje willen wij u niet
onthouden.
RODERWOLDE – Op Zaterdag 8 en Zondag 9
januari gaf de zangvereniging “Woldzang”
haar jaarlijkse uitvoering in ’t café Hoff,
voor een goed gevulde zaal.
Nadat de voorzitter allen een hartelijk
welkom had geheten, werd er met het programma begonnen. Eerst werden enige
zangnummertjes ten gehore gebracht,
waarna de toneelstukken “Speulman’s
 De Wôlmer  juni 2018  pagina 15

Onder leiding van trainer Winand
Hannema speelden ruim 16 kinderen een
aantal korte wedstrijdjes en verorberden
tussendoor lekkere crêpes. Het was een
mooie zonnige ochtend waarvan ook de
ouders volop genoten. Kortom, een groot
succes dat volgend jaar zeker een vervolg
zal krijgen.

De strijd ging tussen Hans/Hanna en
Andre/Lia.

Hapjestoernooi
Drie juni was het eindelijk weer zo ver, het
hapjestoernooi.

Het was een geslaagd toernooi, en vooral
gezellig.

Het was de bedoeling om 11 uur te beginnen, maar uiteindelijk zijn we een half uur
eerder begonnen. De week ervoor was het
nog warm, maar op de dag zelf viel het aardig mee, niet te koud en niet te heet.
Harm en Marije hadden als organisatie
een goed schema in elkaar gezet, 6 teams
zouden dan 5 keer spelen. Helaas werd het
ingekort naar 4 wedstrijden, wat tot gevolg
had dat je dus niet tegen iedereen zou
spelen. Vijf keer spelen was voor sommige
deelnemers te veel van het goede.

Beide dubbels hadden alle wedstrijden
gespeeld maar hoefden niet tegen elkaar
te spelen. Uiteindelijk hebben Hans en
Hanna het toernooi gewonnen met 4
games verschil (28 om 24).

Wel een kleine aantekening is dat beide
koppels nog wel tegen elkaar hebben
gespeeld, off the record.
De uitslag daarvan viel in het voordeel van
Andre en Lia, zij hebben die gewonnen met
5-4.
Op naar het volgende toernooi.

Iedereen was op tijd en uiteraard bracht
men ook een hapje mee.Van kaas en worst
tot en met heerlijke salades met kip en rijst.

Het was een spannend toernooi tot en met
het einde toe.
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Meulenkaomer
GEZELLIGE ZOMERMARKT IN RODERWOLDE OP ZONDAG 12 AUGUSTUS
De Meulenkaomer in Roderwolde organiseert deze zomer voor de negende keer op het
voorterrein van molen Woldzigt de traditionele Gezellige Zomermarkt, bestemd voor
jong en oud. Dit jaar wordt speciale aandacht geschonken aan de jonge marktbezoekers.
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er een Oudhollands spelletjescircuit met cadeautjes en
surprises voor iedereen. Aan de Haven staat de Kidscar van Natuurmonumenten, waar
kinderen onder deskundige begeleiding op zoek gaan naar de wondere onderwaterwereld
en vreemde waterdiertjes.
Een groot aantal standhouders uit het eigen dorp en de omliggende regio biedt hier de
mooiste producten aan:
hhAgnes Germeraad, papierkunst
hhAlbert Braams, lamsvlees
hhBram Pruim, gevlochten manden
hhDe Kruiderij uit den Horn met maar liefst 60 soorten munt
hhDe Meulenkaomer met een groot assortiment planten en eigengemaakte jams
hhEytemaheert, rundvlees
hhHeleen van der Kooi, keramiek
hhJanneke Mollema, honing
hhLubbert Dijk, oude fruitboomrassen
hhMolen Woldzigt is de gehele dag geopend met verkoop van meel en
lijnzaadolieproducten.
hhEn vele anderen
Op het terras kan men even op adem komen en genieten van zelfgebakken taart en andere
lekkernijen.
De markt begint om 11 uur en duurt tot 17.00 uur.

PARKEERGELEGENHEID NAAST DE KERK
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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)


 

  

Wolter van der Veen
Timmer- & Onderhoudsbedrijf

Gespecialiseerd in duurzame natuurlijke
bouw- en isolatiematerialen
Ook voor al uw schilderwerken.
Altenaweg 1, 9321 XG Peize Tel. 06- 12 504 492

Auto in de kreukels? Geen problemen.
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Bathoorn nemen!
Bathoorn nemen!
Bathoorn nemen!

Hooiweg 1
9315 TD Roderwolde
T: (050) 551 40 94
mobiel: 06 150 111 08
E: essentie@wanadoo.nl
www.agritoer.com
www.deessentie.com
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Dorpsbelangen

Vrouwenvereniging

Wegens omstandigheden kon de fietsoriënteringsrit van Dorpsbelangen op
zondag 3 juni niet doorgaan. Helaas hebben we niet iedereen kunnen bereiken
en stonden er een paar deelnemers bij
Café Scheepstra. Onze excuses voor het
ongemak.

BBQ
Woensdag 17 mei was het bij de
Vrouwenvereniging een drukke bedoening.
Er waren veel leden aanwezig, maar ook
veel eten. Er werd namelijk gebarbequed
bij het dorpshuis.
Het bestuur had Paul Dekker uit Peize
ingeschakeld om het vlees voor iedereen
te bakken en dat was toch lekker en heel
gemakkelijk voor ons.

AANKONDIGING

Fietsoriënteringsrit

Het weer was ons gezind. Het was droog
maar wel een beetje koud, daarom zaten
we heerlijk in het dorpshuis te eten en te
drinken en ondertussen even gezellig een
praatje met iedereen.
Paul Dekker heeft een eigen cateringservice en komt ook bij u thuis te koken als
u dat zou willen en wat niet geheel onbelangrijk is, hij neemt zijn eigen borden en
bestek mee en dat wast hij thuis ook zelf
weer af. Daarom konden de leden na de
BBQ hun mond afvegen en naar huis gaan.
Het was een zeer geslaagde avond.

En na afloop van de fietstocht kun je natuurlijk nog even
gezellig nazitten….
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NATUUR EN OMGEVING

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

In het voorjaar vragen veel dieren de aandacht, vooral de vogels. De zomergasten
zijn weer terug in het broedgebied en voor
veel soorten begint de balts, het paringsritueel, worden er nesten gebouwd, wordt er
gebroed en uitgevlogen. In onze kapschuur
verlieten onlangs (29/5) de jongen van de
Zwarte Roodstaart voor het eerst het nest.
De moeder was erg nerveus vanwege de
aanwezigheid van onze poes, maar gelukkig had die geen enkele belangstelling voor
het grut dat nog wat onhandige vliegpogingen deed.

de insecten een onmisbare schakel. De
schrikbarende afname van vele soorten
insecten, waar we de laatste tijd veel over
horen, kan uiteindelijk ook voor de mens
desastreus zijn. Het gebruik van glyfosaat,
een bestrijdingsmiddel dat daar mede
schuldig aan is, moet dan ook zo spoedig
mogelijk verboden worden!).
Maar goed, we hadden het over de schoonheid van flora en fauna, dus gaan we eens
kijken welke bijzondere planten we in
De Onlanden kunnen aantreffen. Op een
wandelrondje over de Roderwolderdijk
en de Onlandse Dijk komen we er al heel
veel tegen. Een bloem die altijd erg tot de
verbeelding spreekt, is de Orchidee. In een
bloemrijk grasland langs de Dijk trof ik
een Bosorchis aan, althans zo heb ik hem
gedetermineerd. Logischer zou zijn dat op
deze natte plek de Gevlekte Orchis stond
en die lijkt er ook wel op, maar nauwkeurige bestudering van bloemkleur en blad
doen mij toch het meeste denken aan de
bosorchis.

Het vrouwtje Zwarte Roodstaart, nerveus
bij het uitvliegen van haar jongen

Maar behalve al die leuke faunamomenten, is het voorjaar ook de mooiste tijd
voor het grootste deel van de flora en ook
daar kunnen we in De Onlanden volop
van genieten. In de maanden mei en juni
bloeien de meeste planten en zoemt de
lucht van de insecten die voor het voortbestaan van de meeste planten onmisbaar
zijn. (Niet alleen voor de bloemen trouwens, in het hele ecosysteem vormen

Bosorchis?
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Iets minder zeldzaam, maar toch ook wel
bijzonder is de Poelruit, een crême-witte
bloemtros die ook opvalt in zijn omgeving.

Poelruit

Iedereen kent ongetwijfeld de koekoeksbloem, die erg algemeen voorkomt en vanaf
het vroege voorjaar tot in de herfst doorbloeit. We hebben het dan over de gewone
soort die officieel Dagkoekoeksbloem heet.
Veel zeldzamer is de Echte Koekoeksbloem,
die van zijn neef verschilt doordat de
bloemblaadjes gerafeld zijn, alsof ze zijn
ingeknipt. Ook de kleur is vaak wat lichter
paars. Als je zulke vrij bijzondere bloemen
ziet staan, kun je er wel vanuit gaan, dat
de milieuomstandigheden op die plek over
het algemeen gunstig zijn. Deze planten
zijn meestal erg kwetsbaar.

Welke bloemkleur denk je, komt het
meeste voor? Ik heb ze nooit geteld, maar
ik denk dat het geel is, al scoort de kleur
wit ook wel hoog.
Omdat zoveel bloemsoorten geel zijn,
vind ik het soms erg moeilijk om bepaalde
bloemen uit elkaar te houden. Er zijn
talloze soorten die een krans van gele
bloemblaadjes hebben en vaak ook nog
een geel hartje. Bloemen die erg op elkaar
lijken zijn bijv. Havikskruid, Biggekruid,
Streepzaad, Muizenoor, Morgenster,
Melkdistel, Wolverlei, Koeieoog. Zoek ze
maar eens op in een bloemengids, dan kun
je je voorstellen, dat het niet meevalt ze
buiten zonder dat gidsje te herkennen. Ook
het Schaduwkruiskruid, het Sint-Janskruid
en het Jacobskruiskruid lijken er veel op.
Vooral bij de laatste is dat erg vervelend,
want die is namelijk erg giftig voor het vee.
Het eten van het Jacobskruiskruid kan
voor paarden dodelijk zijn.
Als ze in de wei lopen te grazen, weten de
dieren zelf meestal heel goed wat ze wel
en vooral niet moeten eten, maar wanneer
het door het hooi zit dat ze voorgeschoteld
krijgen, herkennen ze het niet en lopen ze
groot gevaar. Boeren en paardenhouders
zijn dan ook erg bang voor het Jacobskruid,
dat we de laatste jaren steeds meer zien
verschijnen.

Echte Koekoeksbloem met zijn
gespleten bloemblaadjes

Jacobskruiskruid, erg giftig voor paarden
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Er zijn gelukkig veel onschuldige en
soms zeer fraaie gele bloemetjes, zoals
de Tormentil (4 bloemblaadjes) en het
Zilverschoon. Die laatste dankt zijn naam
aan het schijnsel dat optreedt als je het
blad onder water houdt. De waterdruppels
lijken dan op zilveren bolletjes.

Zilverschoon

Dan toch nog maar even naar de witte
bloemen. In de sloten langs de Onlandse
Dijk groeit de Krabbenscheer. Hij bloeit met
witte bloemetjes, die op kleine waterlelies
lijken.

Krabbenscheer in bloei

De Krabbenscheer is de waardplant voor de
Groene Glazenmaker, een vrij zeldzame
libelle.
Een waardplant is een plant waar een
bepaalde insect zijn eitjes aan hecht. De
larve van de glazenmaker leeft wel 3 tot 4
jaar op de plant, voordat hij zich ontpopt
en als fraaie libelle uit zijn huid kruipt. Een
ander voorbeeld van een waardplant is de
Pinksterbloem, waarop de Oranjetip, een
vlindertje, haar eitjes legt.
Misschien is het je wel eens opgevallen, dat
je het hele voorjaar struiken ziet met witte
bloei. Het begint direct na de winter met
de Sleedoorn, die eerst gaat bloeien en na
de bloei in het blad komt. Als de Sleedoorn
is uitgebloeid, gaat de Meidoorn bloeien,
die dan al wel in het blad zit. Ook de
Vlierstruik en de Gelderse Roos zitten al een
tijd in het blad als de mooie witte schermbloemen verschijnen en dat gebeurt weer
net op het moment dat de Meidoorn haar
bloesem heeft laten vallen. Zo kunnen we
blijven genieten van de “aankleding” van
het landschap.

Gelderse Roos komt in bloei als de
Meidoorn is uitgebloeid
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AANKONDIGING

Rowolmer Fair 2018
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VAN ONDER DE WIEKEN

De vakantietijd moet nog beginnen
Dirk Magré

Na de seizoensopening is het nog steeds
behoorlijk rustig in en rond de molen. We
zijn wat minder open dan voorheen (nu
donderdag t/m zaterdag tot half september), maar ook op die dagen komen de
bezoekers nog maar mondjesmaat naar de
molen.

Stapels krentenbrood waren aangerukt,
evenals een flink aantal pakken thee, koffie, koffiemelk, suiker en bekertjes.
Ook werd een aantal sta-tafels aangesleept.
Met de 4 witte tafels van de molen en al
onze kunststof terrasstoelen werd een
heus terras ingericht.

In onze regio duurt het ook nog even voor
de zomervakantie losbarst (21 juli). We
zijn dan ook vol goede moed, dat de molen
(en natuurlijk ook de Meulenkaomer)
zich dan weer kan verheugen op flinke
bezoekersaantallen.
26 mei: Twee wandeltochten bij Woldzigt
Op zaterdag 26 mei was onze verwachting
hoog gespannen. Aangekondigd was, dat
van de wandeltocht “Walk for Life” (doel:
geld inzamelen voor een leuke dag voor
jong volwassenen met kanker), startplaats
Haren, zo’n 100 wandelaars de molen zouden aandoen als rustpunt.
De Leekstermeer wandeltocht (met als
doel geld in te zamelen voor Humanitas)
was op dezelfde dag. Hiervan was aangekondigd dat er wel eens 400(!) wandelaars
een stempeltje bij de molen zouden kunnen komen halen. Alle hulptroepen waren
gemobiliseerd om er voor te zorgen dat
iedereen van koffie / thee met eventueel
een plak krentenbrood met boter kon worden voorzien.
Hiervoor hadden we weer een super goede
samenwerking met de mensen van het
Dorpshuis De Doefkamp. Ook de toiletwagen van het openluchtspel was opgesteld.
De grote koffieketel werd aangevoerd,
samen met twee snelle koffiezetters.

De eerste wandelaars uit Leek waren al
eerder bij de molen dan de eigen stempelaars van de organisatie. Zij kregen een
mooie stempel van de molen en stapten direct door (dus zonder koffie e.d. te
kopen).
Over het geheel van de dag waren we achteraf wel wat teleurgesteld. Van “Walk for
Life” zijn ongeveer 45 wandelaars langsgekomen en uit Leek zo’n 250.Op zich mooie
aantallen, maar lang niet waar we op hadden gerekend. Alles liep gesmeerd. Daar
kunnen we sowieso met ons allen trots op
zijn.
Gazonmaaier
Eind april werd door de firma Buiter de
nieuwe zitmaaier, merk Husqvarna, geleverd. Mede dank zij een forse bijdrage van
Het Drentse Landschap was de aanschaf
mogelijk.
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en dergelijke om te gebruiken voor waar
vroeger met carboleum of teer werd
gewerkt.

Dit is een frontmaaier met mulchfunctie.
Dit betekent dat we nu zijn verlost van de
dikke plukken gemaaid gras waar we met
onze vorige maaier steeds last van hadden. Ook kunnen hiermee de hoekjes beter
worden bereikt. Hij is een beetje smaller
dan de vorige. Dit levert op, dat er ook een
stuk makkelijker mee langs de molen naar
de schuur achter de molen kan worden
gemanoeuvreerd. Met deze maaier moet
alleen wel wat vaker worden gemaaid….
5 juni de heg voor de molen gesnoeid
Op dinsdag 5 juni is door leiding en een
aantal pupillen van de zorgboerderij
“Achterste Wold” uit Peize de heg voor de
molen weer eens onder handen genomen.
Altijd weer een pittige klus en goed
oppassen voor de stekels van de meidoorntakken. Ook het opruimen van het
snoeiafval vraagt de nodige aandacht. De
pupillen van de zorgboerderij hebben
continue aansturing nodig. Daarom petje
af voor Albert Boelens van de zorgboerderij. Hijzelf heeft nog wel het meeste werk
gedaan.
Natuleum
Voor de tweede keer is 155 liter lijnolie bij
het bedrijf Vliegenthart in Tiel verwerkt
tot 200 liter natuleum. Ook nu weer gaat
150 liter naar Het Drentse Landschap. Die
stellen het beschikbaar aan de beheerders van de verschillende boerderijen

50 liter blijft
achter in de
molen. Die verkopen we zelf:
10 bussen van
2,5 liter en 24
van 1 liter.

Natuleum (op
natuurlijke basis, oftewel lijnolie) is veel
minder milieubelastend dan carboleum of
teer..
Activiteiten Woldzigt en voor de komende
tijd:
hhZaterdag 16 juni: Lammetjesdag bij de
Blakervelder Hoeve in Roden. Wij staan
hier met een kraam met meelproducten
en lijnolie.
hhZaterdag 23 juni: Fietstocht voor leden
van de Rabobank Westerkwartier /
Noordenveld. Hier wordt gerekend op
in totaal 600 fietsers (afhankelijk van
het weer….), waarvan mogelijk wel 300
af zullen afstappen om een bezoek aan
de molen te brengen. Hier wordt geen
koffie of thee verzorgd. De fietsers
komen vanaf Leek zo ongeveer rechtstreeks hier naar toe en hebben daar al
een en ander kunnen nuttigen. Wel zijn
we met extra mensen paraat om deze
mensen op te vangen en rond te leiden
in de molen. Dankzij Openluchtspel
Roderwolde is ook nu de toiletwagen
beschikbaar op het terrein voor de
molen.
hhOlieslaan demonstraties: vast een
beetje vooruitlopend op de zomervakantie: Elke eerste zaterdag van de

 De Wôlmer  juni 2018  pagina 25

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

maand. Dat wordt: Zaterdag 7 juli,
zaterdag 4 augustus en zaterdag 1 september. Steeds van 13:30 - 17:00 uur.

Hartelijke groet, de molenaar en
molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin

RECEPT VAN DE MAAND

Aardappel-bietensalade
met Friese nagelkaas
Voor 4 personen

hh12 augustus: ZOMERMARKT 10:00 17:00 uur. Traditiegetrouw wordt door
de Meulenkaomer op de tweede zondag
van augustus de zomermarkt georganiseerd. De hele dag is er voor de molen
een gezellige markt met allerlei interessante producten. De molen zelf is
eveneens de hele dag geopend en in de
molen worden demonstraties ambachtelijk olieslaan verzorgd.
hh25 augustus 10:00 - 17:00 uur: Drentse
Molendag. Bijna alle molens in de provincie draaien bij voldoende wind en
openen hun deuren. Natuurlijk doet
Woldzigt hier ook aan mee en wordt er
olie geslagen.
Voor groepen bestaat de mogelijkheid
om buiten openingstijden op afspraak de
molen te bezoeken.
Dit kan via de website op de pagina
“Contact”. www.woldzigt-roderwolde.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.

hh350 gram geschrapte krieltjes
hhzout
hh350 gram gekookte rode bieten
hh200 gram Friese nagelkaas
hh2 augurken
hh1 ui
hh1 zure appelsneeuw 1/8 liter slagroom
hh2 eetlepels mayonaise
hh1 eetlepel witte (wijn)azijn
hhversgemalen peper
hh1 eetlepel fijngeknipte bieslook
Kook de krieltjes in water met zout in ca.
10 minuten gaar. Giet ze af, laat ze afkoelen
en snijd ze in blokjes.
Pel intussen de bieten en snijd ze in blokjes. Snijd de kaas en de augurken ook in
blokjes.Pel de ui, snijd de helft in dunne
ringen en snipper de rest fijn.
Schil de appel en snijd het vruchtvlees in
blokjes.
Meng de bieten, de kaas, de augurken, de
gesnipperde ui en de appel in een schaal
door elkaar.
Maak een sausje van de zure room, de
mayonaise, de azijn zout en peper.
Schep het sausje door de salade en strooi
de bieslook erover. Garneer met de dunne
uiringen.
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SMALLE PRAOT OP ‘T BAANKIE

Speulers van het Openluchtspel Roderwolde
Albert Boelens

Het holten baankie veur de meul was de veurige keer een teunbield van rust. Het
kan ok aans gaon, want dizze keer was ’t baankie haost te krap. Alle speulers van het
Openluchtspel tröf ik daor op een mooie maandagaovend. Het was de vaste repeteeraovend en de Bastogne-koeken met een grote thermoskanne koffie zörgden d’r veur,
dat wij ’t er eebm over kunnen hebben.

Ze bint an de gang met het instuderen
van een nei stuk veur de veurstellings
in augustus (24,25,28,29 augustus is ’t
weer zo wied). Het hiet: “De nachtoel van
Weering’, een stuk van Ulla Kling, vertaold
deur Henk Karsten.
Het openluchtspel is een stichting, vertelt
bestuursleden Gerard Barels en Roelfiena
ter Steege; het is begunt in 1961 en ze
speult zo al 57 jaor alle jaor een nei stuk.
Het spul is opricht deur een groepie
Rowolmer mannen van ’t eerste uur: Luut
Veldhuis, Marten van der Heide, Luut Hof,
meester van der Velde, doemnie van der
Bij, Floris Aukema en nog ’n paor mannen.

Het vinden van neie speulders is wal ies
een hiele toer, mor ’t is altied nog goud
kommen. D’r zit gewoonweg veul talent in
’t dörp.
Vrogger schreef Floris Aukema de stukken;
tegenwoordig zuukt ze stukken oet van
schrievers bij oetgevers. Bekende vroggere
stukken bint bij veurbield: ‘de Arfenis’ of
‘Hilde’ – tegenwoordig mut d’r wat meer
vaort zitten in ’t stuk – de tied wil ok wat
! Toch zullen ze nog wal ies graag een echt
old stuk van Floris Aukema willen speulen.
Ze bint al vanof 7 mei an ’t oefenen op de
warkelijke speulplek: het mooie plekkien
van ’t openluchtspel. Regisseur is Martin
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Belga en Rika Speelman zörgt d’r veur dat
ze eebm toefluusterd wordt, as ’t lastig
wordt.
Waor bin ie iene van ?
De speulers stel ik eebm aan je veur: (ie
ziet ze op de foto staon)
Gerda Roelofsen, dochter van Tjerk en
Mattie Scheepstra-Busscher (Tjerk hef
trouwens zo’n viefentwintig jaor speuld in
’t openluchtspel !)
Marjan van Erp, dochter van Gerard van
Erp en Thea Hummel
Anton van Erp, zeun van dezölfde Gerard
en Thea
Magna ter Steege, dochter van Roelof ter
Steege en Roelfiena ter Steege- de Jong
Afie ter Steege, dochter van Siem ter Steege
en Grietje ter Steege- van der Veen
Martin Belga, zeun van Jan Belga en
Freerkje Belga-Keizer
Jan Belga, breur van Martin met dezölfde
olders
Annemarie Timmer, dochter van Trienco
Timmer en Sienie Timmer-Godlieb
Mark Venekamp, zeun van Jaap Venekamp
en Lammie Pater
Teun Niemeijer, zeun van Harm Niemeijer
en Grietje Niemeijer-Giezen
Leon de Rink, zeun van Egbert de Rink en
Gerda de Rink-Arends
Bente Hut, dochter van Peter Hut en Afie
ter Steege

Rika ter Steege, dochter van Anne ter
Steege en Riek ter Steege-Meelker
Wat doe’j as ie gien teniel speult ?
Het is drok volk, die tenielspeulers; ok
naost het teniel speulen hebt ze allemaol
nog wal aandere bezigheden (en ok nog
naost het wark). Zo holt Afie van haard
fietsen en de Woldbloem en vrogger van
korfbal, zöcht Teun het in ‘old style’ auto’s,
holt Magna van de Woldbloem en sporten,
komp Martin eigenlijk an niks aans toe as
warken, teniel en de kinder, Gerda zit ok in
Dorpsbelangen en holt van korfbal, Rika
wandelt flink en löp ok hard, Annemarie
döt an peerdrieden en hef veul plezier an
heur dochter en het waarkn op de boerderij, Anton tennist en döt dit jaor weer met
an de ‘barrelchallenge’ waormet ze dizze
keer hen Spanje gaot. Marjan tennist en zit
in de MR van de schoel. Jan Belga was der
niet mor die holt van slaopen en roze koeken as hij niet an ‘t waark is.
Wel zul de Rowolmer Tenielpries kriegen, as
ie ’t veur ’t zeggen hadden. (Wij hebt hier
gien ‘Theo d’Or’, mor wal een ‘Golden Luuks’
oet te reiken.)
Afie kwam al gauw met Tjerk Scheepstra
op de proppen – eigenlijk was iederiene
’t daor al vlot met iens. Wieder kwamen
meinsen as Dineke Schuiling, Grietje ter
Steege, Wiebe Koopman, Jan en Aaltje
Douwes en Bert en Aaltje Blaauw al vlot
hen boven. Allemaol geweldige speulders,
die de pries zeker toekwamen. Toch kwam
Tjerk as beste uut de bus.
Heb ie ok een ideale tegenspeuler ?
Op dizze vraog kwamen d’r dingen naor
veuren as: ‘het mut iene weezen, die
je helpt as ie je tekst eebm kwiet bint
(Martin), of die je deur een stoer stuk hentrekt umdat hij zölf de tekst gooud in de
kop hef’ (Gerda). Veural ‘stark en gooud in
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de rol zitten’ bleek belangriek. (Marjan).
De naam van Lammert Keizer weur daorbij nuumt.
Waor heb ie non ’t mieste hekel an bij ’t
speulen ?
Het eerste, wat de meinsn te binnen
scheut, was ‘neeffies’. Daor schient ze in
de warmte nogal ies last van te hebben en
die kunt je aordig bezig hollen. Ok kwam
‘binnen repeteren’ as antwoord naor veuren (Afie): het heurt gewoon boeten te
gebeuren. Veur Gerda was ‘de bak snoep’
een dikke tegenvaller: dat ding was ja in
een mum van tied weer leeg. Gienien van
’t cluppie hef echt last van dikke zenuwen – nog nét veur ’t opkommen eebm
hen de WC komp daorentegen bij iederiene
veur. Ok kan ’t gebeuren, dat er eebm een
‘zwart gat’ valt: Anton kan daor in geuren
en kleuren over vertellen: toch is de draod
dan toch weer te vinden. Ze liekt mekaar
d’r deurhen te slepen.
Welke rol zullen ie nou hiel graag ies speulen ?
Magna zul wal graag ies een hiele kwaoje
feguur speulen (lekker !), Annemarie hef
veurkeur veur een ‘dom en neuzel feguur’
en Martin wil wal graag ‘typetjes’ speulen.
‘Het mut eigenlijk wied van je ofstaon’; dat
speult het beste, gaven de miesten an.
Boeten dat gaven ze an, dat ze in hoes nooit
teniel speulden ! Ik weet dat eigenlieks
nooit: bij ’n echte tenielspeuler weet ie
nooit, of ’t non spel is of waorheid.
Mooiste plekkie in Rowol ?
Alle speulers hebt toch nog wal wat tied
um, um heur hen te kieken. D’r weuren
verschillende mooie plekkies nuumt in oes
mooie dörp: ‘under de beuk van ’t openluchtspel’ (Roelfina), de meul (Teun), het
stukkien Kleibos achter ’t hoes van Ada
van Dijk (Magna), de Haven (Martin), de

Waalborg (Gerda), het Eikenlaantje in
de Kleibos (Rika), het fietspad vlak bij
oes hoes (Annemarie), de boerderij van
Dolf (Anton), vlak veur ’t hoes van van
Erp met zicht op de ooievaars (Marjan),
het vroggere schelpenpad, waor non de
Hansenkamp is, het ‘Nunenpad’ (Afie),
plek achter Sandebuur (Mark).
Singelier is het toch: elke keer is ’t weer
verbaozend, um te heuren hoeveul mooie
plekkies d’r toch bint in en um het dörp.
Hoeveul toeschouwers komt er dizze keer op
’t openluchtspel of ?
Een paor speulers doet een gok um het
goeie getal te raoden. Wij geeft je as lezers
van de Wôlmer de kaans, um het antwoord
te vinden van de speuler, die d’r het dichtste bij zit. As ie die naom eebm deurgeeft
an de redactie van de Wôlmer, dan verloot
wij een mooie pries veur de inzender, die
d’r het dichtste bij zit. Ie huuft allenig mor
een naom te numen van die speuler, waorvan ie deinkt dat hij/zij d’r het dichtste bij
zit:
Mark: 1340
Martin: 1295
Gerda: 1535
Afie: 1600
Marjan: 1420
Annemarie: 1388
De tied har undertussen niet stil staon
– Martin as regisseur kwam al weer in
beweging: ‘kom jongens, wij moet weer
an de gang’. Wij weinst ze veul geluk met
’t neie stuk. En, wat die toeschouwers
betreft: ie kunt oes alvast mettellen !
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DRÈNTS DIGGELGOUD

AANKONDIGING

Moi lezers

Openluchtspel

Lubbert

Direct nao de oorlog bint der een heileboel Nederlanders emigreert. Zie daachten
dat ze het in het boetenland beter zulden
kriegen. En veur veulen is dat ok gebeurd.
Maor as ze daachten, dat dat daor vanzulf
gung, dan hadden ze het goed mis. Ze mussen daor net zo hard, of misschien nog wal
harder warken as hier. Mien va zee wal ies:
As dende hier net zo hard warkt har as dat
hej daor dut, dan had hej ok hier wal een
goeie boterham kunnen verdienen.
Ok vandaog de dag vertrekt der nog mienig Hollander naor het boetenland en de
reden daorveur is nog dezulfde as 73 jaor
leden. Of misschien toch niet? As je de oetzending op de tilleviesie van IK VERTREK
een beetie volgt, dan speult volgens mej
het aoventuur ok met.
Sommigen gaot der hen zunder ienige
veurbereiding. Ze praot nauwelijks de taol.
Nou dat is vraogen um ongelukken en der
komt dan ok veul lui op de koffie. In het
biezunder wanneer ze daor an bepaolde
regelgeving moet voldoen, waor ze gien
biet van snapt.
Ik mus stiekum even flink lachen, toen
zo’n emigrant nao een aantal jaoren even
terug was op zien geboorteplek en daor an
een aole klasgenoot vertelde hoe goed het
hum wal niet gung, daor in Canada. Hij
had naomelijk zoveel land in bezit, dat hej
een hiele dag neudig had um met de auto
um zien laand te kunnen rieden, waorop
die klasgenoot, hiel dreug antwoordde
met: Zo’n auto heb ik ok wal ies had.

57 jaar
Openluchtspel
Roderwolde
Op 24, 25, 28 en 29 augustus 2018
Uitwijkdata: 27 en 30 augustus
Aanvang 20.30 uur.

Entree € 8,--.

“De Nachtoel van Weering”
(Der Gockel Kriag)
geschreven door Ulla King
vertaling Henk Karstens

Kaarten vanaf 1 augustus reserveren via
www.openluchtspel.nl of in voorverkoop bij:
Café Slijterij Ensing,
Hoofdstraat 52, Peize
Primera
Heerestraat 94, Roden
Drogisterij Boezerooij,
de Wending 7, Marum
Café Zwaneveld,
Oosteind 33, Norg
Het Lekkere Winkeltje
Samuel Leviestraat 1, Leek

tel. 050-5032420
tel. 050-5019378
tel. 0594-641291
tel. 0592-612271
tel. 0594-511277

en ‘s avonds tot aanvang van de
voorstelling aan de kassa bij het theater.
www.openluchtspel.nl
info@openluchtspel.nl
Volg ons op
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50 JAAR GETROUWD

Jan en Aaltje Douwes
Bert Blaauw

10 mei 2018 was het 50 jaar geleden, dat
Jan en Aaltje Douwes elkaar het ja-woord
gaven in het gemeentehuis te Roden. En in
die tijd was het de gewoonte, dat er dan ’s
middags een receptie werd gegeven voor
neefjes en nichtjes, verenigingen e.d. en
’s avonds een feest voor familie en vrienden, dat duurde tot in de kleine uurtjes. Zo
gebeurde dat ook bij Jan en Aaltje, waarbij
een honderdtal gasten het bruidspaar geluk
kwam wensen. Het 50 jarige jubileum
werd gewoon in kleine kring gevierd.
De eerste ontmoeting, waarbij ze verkering
kregen, was allerminst voorspelbaar. Jan
was namelijk opgeroepen voor militaire
dienst en moest zich melden in Tilburg.
Maar om daar onderuit te komen had hij
zogenaamd de bus gemist en ging met zijn
kameraden dansen bij Boonstra in Peize,
hetgeen toen heel gebruikelijk was. Ook
Aaltje was daar met haar vriendje. Op een
of andere manier gebeurde er die avond
iets bijzonders, want Jan bracht na sluitingstijd Aaltje naar huis. En de verkering
hield 3 jaar stand, waarna ze in 1968 het
huwelijksbootje stapten.
Ze gingen direct wonen in het boerderijtje
aan de Roderwolderweg, dat ze al op jonge
leeftijd gekocht hadden. Daar hebben ze
30 jaar gewoond en zijn hun kinderen Erik,
Carla en Luco er geboren. Helaas is zoon
Erik veel te jong overleden. Vervolgens
hebben ze 17 jaar aan de Hansenkamp
gewoond en momenteel genieten ze van
hun welverdiende pensioen in gebouw
Vasalis aan de Rietdekker.
Het bruidspaar bezit 4 kleinkinderen en 1
achterkleinkind.

Jan moest, zoals al gezegd, opkomen als
dienstplichtig militair. Omdat hij probeerde er onderuit te komen, had hij last
van zijn rug. Tot 3 keer toe kreeg hij huisbezoek en uiteindelijk belandde hij in het
militaire hospitaal in Assen. Na verschillende onderzoeken en testen lukte het hem
toch afgekeurd te worden. Vervolgens
ging hij aan het werk op de boerderijen
van Koopman en Van Zanten, tot hij
wat anders wilde en aan de slag ging als
boekhouder. Dat heeft hij van 1964 tot
2017 gedaan. Aaltje werkte in de winkel
Coöperatie Noord te Roden en heeft ook
17 jaar de obs Roderwolde schoongemaakt.
Beiden hebben aan hun bijdrage in het
vrijwilligerswerk volop voldaan. Jan
heeft daarvoor een aantal jaren geleden een lintje gekregen. Hier een kleine
opsomming waarvoor dat was: vele jaren
bestuurslid Dorpsbelangen, bestuurslid ouderraad, penningmeesterschap
van De Stichting Dorpshuis, Stichting
Openluchtspel, Molen Woldzigt, keurmeester IJsvereniging en vele jaren actief
als toneelspeler bij het Openluchtspel.
Nu rijdt hij 2 dagen per maand op de
VOR-bus, biljart elke week in Vasalis en
onderhoudt de borders bij het gebouw.
Aaltje speelde ook toneel en regisseerde
een aantal jaren Het Openluchtspel. Ze
deed dat ook bij de toneelverenigingen in Nietap, Niekerk, Steenbergen en
Westervelde. Nu houdt ze zich bezig met
de boeken uitleen bij Vasalis en onderhoudt de vitrine. Op dit moment is daar
een expositie van de verzameling poezen
van wijlen Geesie Beuving (300 stuks).
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Als geschenk voor hun 50 jarig huwelijk gaan ze met hun beide kinderen een
reis maken naar Pisa, Florence, Rome en
Venetië.

Wensen voor de toekomst hebben ze niet
zo veel. “We hopen hier mooi oud te worden”, is hun motto.

PERSBERICHT

Literaire-fietsroute ter ere van Peter van der Velde
Op zaterdag 30 juni wordt de literaire-fietsroute ter ere van Peter van der Velde feestelijk geopend door Alex Wekema bij de Bibliotheek in Roden. Fietsers die de tocht
van 20 of 40 kilometer willen fietsen, kunnen zich melden in de Bibliotheek Roden om
09.30 uur. Daar krijgen alle deelnemers een routebeschrijving en
een pauzepakketje voor onderweg (op=op). Deelname is gratis.
Het jaar 2018 is uitgeroepen tot Peter van
der Velde-jaar. Deze Drentse schrijver uit
Roderwolde werd honderd jaar geleden
geboren en heeft ons prachtige gedichten en verhalen nagelaten. De fietsroute
is één van de activiteiten. De Peter van
der Velde-fietsroute gaat van Roden via
Roderwolde naar Peize. Vervolgens fietsen de deelnemers van Peize naar Vries
en Zeyen en vandaar langs Zuidvelde,
Westervelde, Langelo en Lieveren terug
naar Roden. Onderweg worden de fietsers
getrakteerd op enkele dichters die gedichten van Peter van der Velde ten gehore
brengen. Op enkele plaatsen staan gedichten op borden langs de route.
Er zijn twee verschillende routes, een
route van ruim 40 kilometer en een kortere versie van ongeveer 20 kilometer. De
korte route is goed te doen voor kinderen
of voor mensen met een scoot-mobiel. Op
de korte route komt ook het winnende
kindergedicht van Ileen Nienhuis uit groep
6 van OBS De Elsakker in Westervelde
te staan. De route eindigt weer bij de
Bibliotheek in Roden waar men tot uiterlijk 15.00 uur een kleine versnapering kan
krijgen.

Iedereen is van
harte welkom
om deel te nemen en bij de opening
aanwezig te zijn. In verband met de
lunchpakketjes is aanmelden gewenst.
Dit kan bij Bibliotheek Roden telefonisch op 088-012 82 45 of via de mail op
info@bibliotheekroden.nl. Na de start van
de fietsroute zal de route beschikbaar blijven, zodat de beleving van Drenthe op de
fiets ook in het kader van cultureel erfgoed
behouden blijft.
Kom deze zomer en in het najaar ook naar
de onderstaande activiteiten, waarbij aandacht wordt geschonken aan het Peter van
der Velde- jaar:
hh26-08-2018 Liefair in Lieveren
hh24/25/28/29-08-2018 Openluchtspelen
Roderwolde
hh01-09-2018 Wat ‘n Kunst
hh09-09-2018 Rowolmerfair in
Roderwolde
hh09-11-2018/02-12-2018 Expositie in
K38
hh12-11-2018 Roneravond
hh15-12-2018 Feestelijke afsluiting
Peter van der Velde-jaar in het MFC
Roderwolde
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COLUMN

Geëmotioneerd
Henk van Kalken

Hoewel ik me had voorgenomen om
niets te schrijven over de gruwelmoord
op Anne Faber kom ik toch op dit voornemen terug. Niet om te proberen iets
zinnigs of onzinnigs over het lijden van
haar ouders, familie, vrienden en vriend
te zeggen. Hier schieten alle columnisten, voorstellingsvermogens en het aantal
woorden dat onze taal kent volledig te kort.
Geen troostwoorden over hiernamaalsen,
hier en nu-en, of pijnen waar de tijd de
scherpe randjes van afhaalt kunnen ook
maar enigszins raken aan wat deze mensen doormaken. Nee, ik schrijf dit omdat
er een foto is die me in mijn emotionele
merg raakt. Een foto van een prachtige
jonge vrouw, met een gelaat en ogen waar
de levenslust, de nieuwsgierigheid, de
verwondering en de humor van afspat.
Iemand die je zou willen leren kennen,
met wie je gesprekken zou willen voeren,
met wie je zou kunnen lachen. Ik heb al
een paar keer een brok in de keel moeten
wegslikken als ik die foto op Internet of
de TV voorbij zag komen. Anne is één van
de vele slachtoffers van ziek geweld. Ik
moet mezelf ervan weerhouden om opborrelende onderbuikgevoelens toe te laten.
Zoals: ‘ze’ moesten die dader… en dan
reeksen gewelddadige impulsen die, als ik
daaraan zou toegeven, mij nauwelijks nog
zouden onderscheiden van diezelfde dader.
Ja, het is goed dat er justitie is. Ja, het is
goed dat mensen – rechters – met een
onbevooroordeelde blik (voor zover dat
mogelijk is) deze gruweldaden beoordelen
en bestraffen.

En uiteraard hoop ik dat de samenleving
verstoken blijft van een verdere bedreigende deelname van déze dader.
Maar wat mij emotioneert en wat ik wil
uiten is het zien van die foto met die mooie
glimlach, die fonkelende ogen, die zo blij
de toekomst inblikken – een toekomst die
er voor Anne niet meer is. Een toekomst
die haar geliefden die achterblijven nog
wel hebben. Allemaal met een pijnlijke
wond, die nooit volledig helen zal.

Prikbord
Wilt u ook iets op het prikbord plaatsen? Mail uw
bijdrage dan naar de.wolmer@gmail.com

Dag Rowôlmers,
Wellicht is het jullie niet ontgaan:
Hansenkamp 17 is verkocht. Eerst vertrok AnneMarie, wat later vlogen onze
kinderen Marleen en Julian uit, en nu zal
ik helaas vertrekken. En daarmee verlaat
ik ook het dorp. Nog steeds ben ik zoekende naar betaalbare huur-woonruimte in
Roderwolde e.o. Tips blijven welkom, mail
naar h.bushoff@hotmail.com. Tijdelijk
trek ik in woonruimte in Winde. Wie weet
keer ik terug in dit fijne dorp, waar ik 12
jaar met plezier gewoond heb tussen fijne
mensen.
Het gaat een ieder en het dorp goed!
Hannie Bushoff
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INGEZONDEN

Bart Henstra 80 jaar
Bert Blaauw

Het was 15 mei jl. 80 jaar geleden, dat Bart
Henstra werd geboren in Westerzand, een
streek in de buurt van Sebaldeburen en
dat heuglijk feit hebben ze in familiekring
onlangs op passende wijze gevierd.
Bart woont nu met echtgenote Ineke aan
de Roderwolderweg 11 in Foxwolde.
Zijn vader was boer en het gezin Henstra
bestond naast de ouders uit 3 jongens en 1
meisje.
Pa was als arbeider begonnen, maar nam
later (1949) de boerderij van zijn overleden broer over. Daardoor ging Bart eerst
(lopende) naar de Christelijke Lagere
School in Lutjegast en daarna een poosje
in Oldekerk, om in de 5e klas weer terug
te keren naar Lutjegast. Na de lagere
school vervolgde hij zijn opleiding aan de
Christelijke Lagere Landbouwschool in
Oldekerk en, zoals toen meest gebruikelijk in de agrarische sector, ging hij naar
de Christelijke Landbouwwinterschool in
Groningen.
En ook Bart ontkwam er niet aan om de
militaire dienstplicht te vervullen.
Later kreeg hij verkering met Ineke
Holwerda en in 1977 zijn beiden getrouwd.
Het echtpaar werd verblijd met 2 dochters
en inmiddels zijn ze ook de trotse grootouders van hun eerste kleinkind.
In 2007 is hij gestopt als veehouder. (vanaf
1970 tot 2007) Aangezien hij geen opvolger
had, heeft hij zijn bedrijf verkocht en is nu
“rustend hobbyboer” in Foxwolde. Tot voor

kort liep er op zijn heem nog een paard
rond, maar nu zijn er nog slechts schapen
en enkele kippen.
Naast zijn drukke werkzaamheden op de
boerderij heeft Bart heel wat sociaal/maatschappelijke functies vervuld. Zo was hij
in zijn jeugd al actief in de jongerenvereniging van de kerk en de christelijke politiek.
Dat zette zich later voort in het kerkbestuur en het CDA. Hij was bestuurslid van
standsorganisaties en het waterschap en
is zelfs een tijd voorzitter geweest van
de eerste agrarische natuurvereniging in
Groningen, met de naam “De Eendracht”,
opgericht in 1997 in Lutjegast.
Tijdens het interview werd het wel duidelijk, dat hij zich met volle gedrevenheid en
voorzien van een goede visie op het geheel,
inzette voor alle geledingen.
Hobby’s heeft hij niet, zegt hijzelf. “Ik heb
het geluk gehad, dat ik van mijn hobby
mijn werk heb kunnen maken, want dat
doe ik het liefst”. Maar daarnaast speelt hij
nog jeu de boules en mag graag fietsen.
Hij voorziet onze Wôlmer ook wel eens
van een gedicht, maar dat is niet zijn hobby,
die ontstaan spontaan. Hoe dan ook: de
redactie van de Wôlmer is er blij mee.
Voor de toekomst vraagt hij zich af in
wat voor een tijd we terecht komen als
we de ontwikkelingen van de computers
bezien. In elk geval hoopt hij samen met
zijn familie nog een gelukkige tijd in goede
gezondheid te hebben. Tot nu toe gedenken ze de gezondheid in dankbaarheid.
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INGEZONDEN

Liefde
Bart Henstra

Slechts zes letters telt dit woord.

Of onneembare muren doorbreken.

Maar haar uitwerking is vaak ongehoord.

Welke voorheen als grote obstakels leken.

Bruisend van energie, als levensbron.

Zelfs bij een ruzie kan liefde worden
gehoord.

Verwarmend, als stralen van de zon.
En is vergeven dikwijls het sleutel woord.
Haar geheim, leer haar eerst te geven.
Spannend en uitdagend, ook dit hoort erbij.
Dan zal je bij het ontvangen plezier
beleven.
Over haar gaan we graag filosoferen.
Maar in praktijk wonderbaar als we
redeneren.

Met het resultaat, voel je gelukkig en blij!
Ervaar deze bron van liefde in je leven als
zegen.
Zo mag je ook het heil van Gods liefde
beleven.

Zo kan liefde menig hart doen breken.
En in ons innerlijk een vlammetje
ontsteken.

advertenties

Dorpsagenda
woensdag 27 juni 2018				
Obs Het Palet: Peanutbaltoernooi in
Roden, groep 7 en 8
zaterdag 7 juli 2018				
Molen Woldzigt: Demonstratie 		
olieslaan, 13.30 - 17.00 uur
vrijdag 13 juli 2018
School: Musical, aanvang 19.30 uur
vrijdag 20 juli 2018 t/m zondag 2 september
2018
Obs Het Palet: ZOMERVAKANTIE
zondag 29 juli 2018				
Kerk: Viering Jacobszondag in de
Jacobskerk, aanvang 09.30 uur 		
(Zangdienst)
zaterdag 4 augustus 2018			
Molen Woldzigt: Demonstratie 		
olieslaan, 13.30 - 17.00 uur
zondag 12 augustus 2018			
Meulenkaomer: Zomermarkt met vele
leuke, gezellige kraampjes voor de molen,
10.00 - 17.00 uur
Molen Woldzigt: Demonstratie olieslaan,
10.00 - 17.00 uur
woensdag 22 augustus 2018			
Openluchtspel Roderwolde: Generale
repetitie, aanvang 19.00 uur
vrijdag 24 augustus 2018			
Openluchtspel Roderwolde: 		
Voorstelling, aanvang 20.30 uur in het
Openluchttheater

zaterdag 25 augustus 2018			
Molen Woldzigt: Demonstratie 		
olieslaan hele dag i.v.m. Drentse 		
Molendag, 10.00 - 17.00 uur 		
Meulenkaomer: Hele dag geopend Molen
Woldzigt: bakt en verkoopt 			
pannenkoeken, 11.00 - 14.00 uur
zaterdag 25 augustus 2018			
Openluchtspel Roderwolde: 		
Voorstelling, aanvang 20.30 uur in het
Openluchttheater
zondag 26 augustus 2018			
Kerk: Openluchtdienst in het 		
Openluchttheater, aanvang 10.00 		
uur, m.m.v. muziekvereniging “Oranje”.
Voorganger ds. Walter Meijles
dinsdag 28 augustus 2018			
Openluchtspel Roderwolde: 		
Voorstelling, aanvang 20.30 uur in het
Openluchttheater
woensdag 29 augustus 2018			
Openluchtspel Roderwolde: 		
Voorstelling, aanvang 20.30 uur in het
Openluchttheater (uitwijkdata: 27 en 30
augustus)
zaterdag 1 september 2018			
Molen Woldzigt: Demonstratie 		
olieslaan, 10.00 - 17.00 uur
zaterdag 1 september 2018			
Het Rowolmer Archief: Open Archief
in het MFA, 10.00 - 12.00 uur
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Vervolg dorpsagenda

Colofon

dinsdag 4 september 2018			
Kerk: Koffie- ontmoetingsochtend
in het Jeugdgebouw voor iedereen, 10.00 11.30 uur

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

zaterdag 8 september 2018			
Molen Woldzigt: Hele dag (gratis)
geopend en demonstraties olieslaan i.v.m.
Open Monumentendagen 2018, 11.00 17.00 uur Meulenkaomer: eveneens de
gehele dag geopend
zondag 9 september 2018			
Molen Woldzigt: Hele dag (gratis)
geopend en demonstraties olieslaan i.v.m.
Open Monumentendagen 2018, 11.00 17.00 uur. Meulenkaomer: eveneens de
gehele dag geopend
zondag 9 september 2018			
MFA: Rowolmer fair
zondag 9 september 2018			
MFA: 5e Rowolmer rondrit
zaterdag 15 september 2018			
Molen Woldzigt en Meulenkaomer:
Seizoenssluiting, 13.30 - 17.00 uur
zondag 16 september 2018
Dorpsbelangen: Fietsoriënteringsrit voor
het hele gezin, inschrijving tussen 13.30
en 14.00 uur, café Scheepstra
woensdag 19 september 2018			
Vrouwenvereniging Roderwolde:
Verrassing, aanvang 19.30 uur in het MFA

Adres: Dreesdestraat 16, 9301 GG Roden
E-mail: de.wolmer@gmail.com
Telefoon: (050) 503 22 13
IBAN: NL14 RABO 0399 4486 16
Adverteren in De Wôlmer
Neem voor informatie en prijzen contact
op met de redactie.
Aanleveren kopij
Stuur uw kopij naar: de.wolmer@gmail.com
Volgende inleverdatum: 15 september 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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Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl
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Openingstijden:
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050---5018788
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5018788 www.quarts.nl
www.quarts.nl
www.quarts.nl
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

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 !

