
 Groep 8 zwaait af
 Willem van der Velde maakt 50e oriënteringsrit  Meld u aan voor energie-

slurpers  Op weg naar Santiago de Compostella  Fietstunnel bijna klaar

NUMMER 153

JAARGANG 16

JUNI 2019

DORPS– EN SCHOOLKRANT



voor al uw voetproblemen

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

i www.pedicure-opgoedevoet.nl

op donderdag en vrijdagochtend praktijk 

in L&M Haarmode, Kanaalstraat 6 Roden

ook voor uw diabetische en/of reumatische voet

verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 
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- warm- en/of koudbuffet, stamppotbuffet, hapjesbuffet,
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tentoonstellingen en kunstevenementen(zie Website/Facebook) 
 
www.fokkorijkens.nl  
06-12622511, info@fokkorijkens.nl 
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Van de redactie
Ilse Blaauw

De laatste Wôlmer voor de zomervakantie 
ligt alweer voor u! Wat gaat de tijd toch snel! 
Dat zou je zeker zeggen als je de voorkant 
van de Wolmer bekijkt. Opnieuw spreiden 
8 leerlingen van obs Het Palet hun vleugels 
uit en vliegen naar de middelbare school. 
Tegelijkertijd heb ik alweer diverse tassen aan 
vlaggen zien hangen van hun voorgangers, 
die ook alweer een mijlpaal hebben gehaald. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en veel suc-
ces en plezier met je vervolgopleiding of 
hopelijk een baan!

U weet dat wij graag meer doen dan alleen 
een school- en dorpskrant maken. Maar dat 
doen we graag voor een groot aantal mensen. 
De belangstelling voor het boekje over de 
Onlanden groeit gestaag, maar is nog steeds 
niet voldoende. Hebt u zich nog niet gemeld, 
doet u dit dan voor 1 september?
Ook weet u dat Sonja Meijer stopt als lid van 
de redactie. Helaas hebben wij nog geen 
opvolger gevonden. Wij roepen vooral een 
ouder van kinderen op obs Het Palet op 
contact met ons op te nemen. Als school- 
en dorpskrant is binding met de school erg 
belangrijk. Zie ook elders in dit blad.

Maar eerst gaan we met zijn allen van de 
zomer en van vakantie genieten. Graag willen 
we iedereen die trouw of incidenteel kopij 
aanlevert hartelijk bedanken voor de inzet. 
Want een redactie zonder schrijvers kan geen 
Wôlmer maken. Ook de bezorgers van de 
Wôlmer bedanken wij weer hartelijk. De kin-
deren van de bovenbouw van school kunnen 
daarom een middagje film kijken met snack-
jes en drinken tegemoet zien.
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Verkiezing van de Nederlandse leden van het 
Europese Parlement
Op 23 mei mochten we naar het stembu-
reau om de Nederlandse leden van het 
Europese Parlement te kiezen. Daarvoor 
was het café Het Rode Hert ingericht.

De uitslag hier was als volgt:
D66  24
CDA  40
PVV  9
VVD  48
SP  8
PvdA  96
CU/SGP  2
Gr L  55
PvdD  15
50Plus  8
Jezus Leeft 1
Denk  0
De Groenen 0
FVD  19
Regio+Piraten 1
Volt Ned 2

Ongeldig 0

Totaal  328

Opkomstpercentage 53%

Buis fietstunnel Brunlaan geplaatst
Er zit volop schot in de aanleg van de fiets-
tunnel bij Peizerwold. In het weekend van 
25/26 mei werd de weg in zijn geheel voor 
gemotoriseerd verkeer afgesloten en is de 
tunnelbuis geplaatst. Het geheel wordt nu 
verder afgebouwd en de verwachting is, 
dat het eind augustus gereed zal zijn voor 
gebruik.

advertentie
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Fietsoriënteringstocht  van Dorpsbelangen
Op zondag 26 mei organiseerde 
Dorpsbelangen voor de 60e keer de 
fietsoriënteringstocht.

Zoals gebruikelijk werd de tocht uitgezet 
door Willem van der Velde, die dat deze 
keer voor de 50e keer deed. Daarvoor 
werd hij door het bestuur in het zonnetje 
gezet. Onder dankzegging voor zijn vele 
werk kreeg hij een beeldje met 2 fietsen 
aangeboden.

Rowolmer uitje
Elk jaar gaat een aantal (oud)Rowolmers, 
die overgebleven zijn van de groep die 
destijds meedeed aan de uitwisseling met 
Wildbergerhütte, een weekend met elkaar 
op stap. Deze keer vertrokken 11 perso-
nen op vrijdag 17 mei ’s morgens om 10.00 
uur vanaf het Doedensplein richting de 
Veluwe. Bij La Place nabij ’t Harde werd de 
lunch gebruikt, waarna werd doorgereden 
naar Garderen, waar een bezoek gebracht 
werd aan het Veluws Zandsculpturen 
festival. Hier exposeren een 20tal (inter)
nationale kustenaars hun werk.

Echt de moeite van het bezoeken waard. 
Vervolgens werd koers gezet naar het 
onderkomen in het Fletcher Klooster 
Hotel Willibrordhaege in Deurne. Dit 
hotel bevindt zich in een oud klooster. Het 

heeft nog altijd de uitstraling van wel-
eer, alleen was er geen monnik meer te 
bekennen en kun je met een stel  uitbun-
dige” Rowolmers ook niet meer spreken 
van een serene rust. Verder was er op het 
verblijf aldaar niets aan te merken. Op de 
2e dag werd een bezoek gebracht aan de 
Kasteeltuinen van Arcen en de ijsboerderij 
Hoeve Willem III in Helenaveen. Het was 
even zoeken daar in de middle of nowhere 
in De Peel, maar het was  echt de moeite 
waard. Mocht u er in de buurt zijn, vergeet 
u dan niet daar heen te gaan. U zult er geen 
spijt van hebben. 

’s Avonds hebben werd genoten van het 
lopend buffet bij de Chinees in Deurne. Na 
te hebben uitgecheckt werd de terugreis 
aanvaard. Er werd koffie gedronken bij 
boerderij  Open Erf de Groote Modderkolk 
in Loenen. Hier is een informatiecen-
trum van Natuurmonumenten en op de 
boerderij wordt gefokt met het brandrode 
runderras. Het was de bedoeling de lunch 
te gebruiken op De Havixhorst in De Wijk, 
maar hier konden ze niet terecht, omdat 
die middag de vernieuwde beeldentuin 
werd geopend. De tuin was trouwens wel 
te bezichtigen. Als alternatief werd voor-
gesteld naar een ijsboerderij in Ruinerwold 
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te gaan. Deze bleek intussen veranderd te 
zijn in een waar speelparadijs voor kinde-
ren en omdat daar volop gebruik van werd 
gemaakt was er voorkeur voor een rusti-
ger plekje. Dus togen ze naar Veenhuizen, 
met als doel Bitter en Zoet. Toen ze het 
doel naderden, was de eerste reactie: O, 
nee, niet weer he? Het zag er zwart van de 
auto’s. Gelukkig bleek de drukte te maken 
te hebben met de verkoop van eetbare 
planten bij de Tuinen van Weldadigheid 
en was er plek  bij Bitter en Zoet. Na de 
inwendige mens te hebben versterkt, werd 
afscheid genomen van elkaar en het mooie 
en gezellige weekend.

Reis De Zwerver
De reisvereniging De Zwerver hield op 
woensdag 22 mei haar jaarlijkse reis. 
Deze keer ging de tocht naar Leeraner 
Miniaturland in Leer en werd vanuit 

Greetsiel een boottocht gemaakt door een 
natuurgebied naar de Waddenzee. Ook het 
diner werd in Duitsland genuttigd

Allemaal kleine huisjes aan de Kruiskamp
De oplettende voorbijganger moet hebben 
geconstateerd, dat aan alle dubbele wonin-
gen van de Kruiskamp, vele vogelhuisjes 
zijn geplaatst. Is aldaar ook de eikenpro-
cessierups geconstateerd? Nee, de huizen 
zullen worden gerenoveerd, en omdat er 

bij onderzoek geconstateerd is, dat er mus-
sen, gierzwaluwen en vleermuizen actief 
kunnen zijn, is er gezorgd voor vervang-
bare  nestlocatie. Nu maar hopen, dat deze 
beesten begrijpen wat de bedoeling is.

Storm veroorzaakt ravage
In de nacht van 4 op 5 juni trok een gebied 
met onweer zware regenbuien en flinke 
windstoten van zuid naar noord over 
ons land. Daarbij waren ook valwinden 
en windhozen betrokken en één daar-
van raasde over een deel van Roden en 
Leutingewolde/Nietap. Die liet een spoor 
van vernieling achter. Vooral de Turfweg, 
de J.P Santeeweg en de Meerweg moes-
ten het ontgelden. Een flink aantal grote  
bomen werd ontworteld. Gelukkig bleef 
de schade aan de gebouwen beperkt en 
is Roderwolde en omgeving nagenoeg 
bespaard gebleven.
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Musical 2019
Op vrijdag 28 juni vindt de jaarlijkse musi-
cal plaats. De kinderen van groep 3 t/m 5 
verzorgen voorafgaand aan de musical een 
optreden. De musical zal worden opge-
voerd door de leerlingen van groep 6/7/8. 
Aanvang 19.00 uur. 

Einde schooljaar
Het einde van het schooljaar nadert. Begin 
volgende week starten we met de citotoet-
sen in alle groepen en in de eerste week 
van juli vinden de oudergesprekken plaats. 
Zoals gebruikelijk sluiten we op donderdag 

AED in Haarveen

Albert Boelen

‘Als er echt iets gebeurt met het hart 
van één van onze buurbewoners en er 
is een AED nodig, dan is de afstand tot 
zowel Roderwolde als Roden eigenlijk te 
groot’. Dat was de voornaamste reden 
voor de bewoners van Haarveen en 
Haarveensedijk, om mee te doen aan een 
inzamelingsactie van de Hartstichting 
en Philips. Binnen een maand was er een 
mooi bedrag ingezameld, waarbij nagenoeg 
alle bewoners hun steentje bijdroegen. Een 
subsidie van de Gemeente Noordenveld 
maakte het bedrag ‘rond’ en de AED kon 
worden aangeschaft. Deze maand kon 
het apparaat geïnstalleerd worden aan de 
muur van het huis van de familie Nijnuis 
aan het Haarveen: een mooie centrale plek, 
goed bereikbaar voor alle bewoners van de 
buurt. Hopelijk hebben we het ding heel 
weinig nodig, maar de aanwezigheid geeft 
toch een veilig gevoel. 

11 juli het schooljaar feestelijk af met de 
kinderen. Op vrijdag 12 juli is de allerlaat-
ste schooldag van dit schooljaar. 

Formatie schooljaar 2019-2020
Het bestuur is druk bezig met het invullen 
van vacatureruimte en formatieplekken op 
alle scholen. Tot op heden lijken er geen 
grote veranderingen in ons team plaats te 
vinden. In de schooljaren 2019-2020 en 
2020-2021 zal Juf Marije W. starten met 
een studie: de Master Special Educational 
Needs. Hiervoor zal ze 1 dag in de week 
studieverlof krijgen. Erik Beumer pakt 
langzamerhand zijn taken weer op. Juf 
Marijke zal haar taken in groep 3/4/5 dan 
weer hervatten. 

Muziekakkoord Drenthe
Op 20 juni 2019 wordt Muziekakkoord 
Drenthe getekend. Schoolverenigingen, 
culturele organisaties, provincie en 
gemeenten beloven in dit akkoord dat ze 
zich, samen met scholen, gaan inzetten 
voor (meer en beter) muziekonderwijs 
voor alle basisschoolkinderen in Drenthe. 
Dit gebeurt in de Tamboer in Hoogeveen. 
Hare Majesteit Koningin Máxima is, als 
erevoorzitter van Stichting Méér Muziek 
in de Klas, getuige van de ondertekening 
van Muziekakkoord Drenthe. Naast al die 
wethouders van de verschillende gemeen-
ten, provinciale vertegenwoordigers, 
vertegenwoordigers van de schoolbesturen 
en culturele instellingen zal de zaal groten-
deel gevuld zijn met, uiteraard, KINDEREN 
(ruim 400). Vanuit Gemeente Noordenveld 
is onze school geselecteerd om deze bij-
eenkomst mee te maken. Omdat er maar 
een beperkt aantal plekken is, en het pro-
gramma geschikt voor leerlingen vanaf 
groep 4, zullen we met groep 4 t/m 8 met 
de bus gaan. Meer informatie: https://
www.meermuziekindeklas .nl/nl/
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E-wasterace 
Groep 6/7/8 doet mee met het project 
E-wasterace. Daarom staan er tot eind juni 
op school containers waar de schoolom-
geving elektronisch afval in kan leveren. 
Het woord e-waste staat dan ook voor 
elektronisch afval. Op dit moment wordt 
in Nederland maar liefst tweederde van 
de totale hoeveelheid elektronisch afval 
niet gerecycled. Zonde, want het zit vol 
met waardevolle materialen. Door mee te 
doen aan de E-waste Race leren kinderen 
al doende over het recyclen van elektroni-
sche apparatuur. Alle deelnemers krijgen 
een interactieve les op hun school. Waar 
kun je bijvoorbeeld je elektronische appa-
raten inleveren? En wat is de impact van 

e-waste? Hebben jullie mogelijk thuis nog: 
een oude telefoon, wekker, kapotte printer 
of dvd-speler etc liggen? Lever deze dan 
in op school! Kijk voor meer informatie 
https://www.ewasterace.nl/

Groep 8
Namen van de kinderen van groep 8 (zie 
foto voorpaginga, van links naar rechts). 
Boven: Sem Raangs, Bas ter Steege, Marc 
de Rink. Onder:  Leonie Keun, Lieke Belga, 
Elmer Haverkort , Lucas Stelma, Jeffrey 
van der Veen.

Peuterspeelgroep en BSO de Boemerang

Ik ben blij te kunnen typen dat er alle-
maal nieuwe aanmeldingen zijn voor 
beide groepen. Vorige week heb ik 
Stijn mogen verwelkomen op onze 
peuterspeelgroep,wij wensen hem een 
leuke tijd met ons toe!

We zijn bezig geweest met het thema ver-
keer. Ik heb voorgelezen uit: “De grote 
rode bus’, ‘Stop stoeprand stop!’en ‘Kaatje 
op de fiets’.

Verder hebben we nagebootst hoe dat dan 
moet met een zebrapad, en werd er veel 
met het stoplicht gespeeld.Ook hebben wij 
geleerd welke voertuigen er allemaal zijn.

Vandaag zijn we als uitje naar de kinder-
boerderij geweest. De kinderen en ouders 
vonden dit erg geslaagd met als afsluiter 
een lekkere pannenkoek en een vanille 
ijsje.

Uitbreiding groepen BSO
Na de zomervakantie begint de BSO op 
maandagmiddag en zal er op donderdag-
middag een tweede leider/ster naast mij 
staan. Wie dat is weet ik nog niet, er gaat 
nog een vacature voor uit. 

Vanaf volgende week begin ik met het 
thema zomer.



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

boekhandel 
daan nijman

Heerestraat 57 | 9301 AE Roden | 050-5016748 | www.cruwijn.nl | www.bjwijnkopers.nl
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Fietsoriënteringsrit Dorpsbelangen
50 x door Willem van der Velde
In 1959 vond de eerste fietsoriënteringsrit 
plaats, bedacht door de toenmalige secre-
taris van Dorpsbelangen Peter van der 
Velde, de vader van Willem. Het was een 
succes en werd een jaarlijks evenement. 
Toen Peter ziek was in 1969 en omdat 
Willem net zo handig was geworden in het 
uitzetten van de rit, heeft hij het stokje op 
jonge leeftijd gelijk maar overgenomen van 
zijn vader.

Voor wie niet weet wat de fietsoriëntatierit 
inhoudt, volgt hieronder enige uitleg.

De rit van gemiddeld 25 kilometer 
wordt gereden langs oriëntatiepunten. 
Oriëntatiepunten kunnen zijn: een wind-
veer op het dak, een nummer op een 
putdeksel, een vlinder aan de gevel, etc. 
Onderweg kom je 3 tot 5 posten tegen 
waarvan vaak 1 “valse” post. Het is de 
bedoeling dat je de route met een gemid-
delde snelheid rijdt van 15 km per uur. 

Deelnemers vertrekken 2 minuten na 
elkaar. Iedereen krijgt op papier een route 
mee welke wordt bepaald door de oriënta-
tiepunten onderweg. Onderweg moet je je 
ogen dus goed open houden. Mis je een ori-
entatiepunt dan raak je buiten de route en 
is teruggaan naar het vorige oriëntatiepunt 
dan de beste optie. Mis je posten dan krijg 
je strafpunten en kom je te vroeg of te laat 
aan bij een post, of ga je aan bij de valse 
post, ook dan krijg je strafpunten. Diegene 
die binnenkomt met het minst aantal straf-
punten is de winnaar.

De bedoeling van deze tocht is vooral 
de gezelligheid en niet zozeer de presta-
tie. Al denken sommige deelnemer hier 
toch iets anders over! De start en finish 
zijn sinds jaar en dag bij Café Scheepstra 
en een gezellige nazit is een vertrouwd 
onderdeel van deze tocht. Onder het genot 
van de drankje wordt de route uitgebreid 
nabesproken.

Na 50 x weet Willem nog steeds ver-
rassende routes uit te stippelen. Vaak 
door nieuwe woonwijken waar men 
anders nooit komt. Maar ook lukt het 
hem ieder jaar weer om een onbekend 
pad toe te voegen aan de route. Willem 
zet de ritten in z’n eentje uit. De bestuur 
van Dorpsbelangen fietst vlak voor de 
geplande rit de route voor, samen met 
Willem. Op deze manier worden de punt-
jes op de i gezet. Voor het bestuur een 
gezellig uitje, met soms gammele fietsen 
en lekke banden, maar vooral een hoop lol.

Dorpsbelangen heeft Willem dit jaar, ter 
gelegenheid van de 50-ste oriënteringsrit, 
extra in het zonnetje gezet. Hij kreeg een 
fraai beeldje met 2 fietsen aangeboden. 

In de afgelopen 50 jaar is er wel wat ver-
anderd aan de ritten. Zo is de gemiddelde 
snelheid omhoog gegaan van 12 naar 15 
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km per uur. Ook vond de rit eerst plaats 
op zaterdagavond en werd er inleggeld 
gevraagd, kinderen 1 of 2 kwartjes en vol-
wassenen het dubbele.

Omdat de rit op tijd wordt gereden vond 
men het, bij de komst van de kilometertel-
lers op de fietsen, oneerlijk als mensen met 
zo’n teller reden. Tegenwoordig hebben 
de meeste mensen wel een teller op de 
(e)-bike. In de jaren 70 heeft de rit enige 
concurrentie gehad van de “autotocht” 
maar uiteindelijk houdt de fietsoriëntatie-
rit het het langst vol. 

Hoogtepunten voor Willem in de afgelo-
pen 50 jaar waren:
h 1 x een tocht met meer dan 100 

deelnemers
h  het in ontvangst nemen van het beeldje

50e fietsorienteringsrit wederom succes
Ook de 50-ste rit was dit jaar een succes, 
al konden sommige mensen een groene 
zonnewijzer niet vinden. Hij stond er nog 
wel, maar er was een auto voor geparkeerd. 
Ook was er een groep die er een uitdaging 
van maakte om alle posten te missen. Toch 
hebben allen een leuke middag gehad en 
ook al liet het weer ons na 16 uur wat in 
de steek, bij Marten Scheepstra was het er 

niet minder gezellig om. Hendrik en Rika 
Speelman gingen er met de hoofdprijs van-
door, in totaal hadden ze 12 strafpunten. 
Henk en Jannie is het gelukt om de troost-
prijs binnen te halen met 301 strafpunten. 

Willem gaat graag nog een aantal jaren 
door met het uitzetten van deze ritten. 
Hoe mooi zou het voor hem zijn als er nog 
meer enthousiaste, competitieve deelne-
mers mee gaan doen. Zegt het voort!

Dorpsschouw
Jaarlijks vindt er een dorpsschouw plaats 
met het bestuur van Dorpsbelangen, geïni-
tieerd door de Gemeente Noordenveld. 
Vaste onderdelen van deze schouw zijn: 
groen, grijs, speelvoorzieningen, sociaal 
en algemeen. Als dorp brengen we zelf ook 
punten/onderdelen in.

Hieronder een aantal punten van de schouw 
welke ondertussen zijn afgehandeld.
h Bankjes plaatsen langs het wandel-

pad vanaf Schipsloot naar Kleibos. 
Gemeente is bezig met de inventarisa-
tie. Eind dit jaar zijn we aan de beurt.
h Fietspad Onlanden opnemen in strooi-

route. Zodra de tunnel klaar is zal de 
route vanaf Roderwolde, via de tunnel, 
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richting Groningen worden schoonge-
maakt/gestrooid in de winter.
h Trapjes in de haven. In de haven zijn 2 

trapjes geplaatst voor de zwemmers, 
kanovaarders
h Putdeksels in de Hoofdstraat. Deze lig-

gen te laag, voor fietsers erg hinderlijk. 
Bestrating is opgehoogd. Overloop uit-
gang school naar parkeerplaats
h Water loopt slecht weg. Is aangepast.
h Bordje “overstekende kinderen”bij 

school is verdwenen. Er is een nieuwe 
geplaatst.
h De bomen aan de Roderwoldeweg heb-

ben zogenaamde “rokjes”. Hier hebben 
de auto’s en tracktoren hinder van. 
Bomen zijn gesnoeid aan de onderkant.
h Sandebuursedijk. Veel gaten in de weg 

en grind spoelt snel weg. Gemeente 
heeft het pas aangepakt.
h Tegels fietsenhok school. Deze liggen er 

slecht in. Verholpen door de gemeente.

Lopende zaken
h Sloot Bovenland. Omwonenden wil-

len deze sloot graag dicht hebben. 
Gemeente heeft besloten dit niet te 

gaan doen.  Dorpsbelangen is van 
mening dat er goede argumenten zijn 
om deze sloot wel dicht te maken en is 
nog in gesprek met de gemeente
h Bermen ophogen Hooiweg. Bermen zijn 

lager dan de betonweg. Door het hoog-
teverschil een gevaarlijke situatie. Punt 
ligt bij de gemeente.
h Oversteek Dwazziewegen-Haarveen. 

Deze is onoverzichtelijk, er wordt te 
hard gereden, onveilige fietsoversteek. 
Er gebeuren regelmatig ongelukken. 
We zijn in gesprek met de Gemeente 
hierover.
h Geparkeerde auto’s op Dwazziewegen 

ter hoogte van Van der Sluis. Deze 
geven een probleem op de kruising. 
Punt ligt bij de wethouder.
h Schrikhek plaatsen aan de einde van 

het fietspas bij het huis van Krijthe. 
Aangevraagd, nog niet geplaatst.

Punten voor de jaarlijkse schouw kunnen 
doorgegeven worden aan Dorpsbelangen. 
Gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld struikel-
gevaar, aarzel dan niet en bel de gemeente 
via telefoonnummer 050-5027222.

Rowolmer Fair / Rondrit
zondag 15 september 2019

van 10.00 - 16.30 uur

Met o.a.:

Brocante, Woonaccessoires, Sieraden, 

Tuindecoratie, oldtimers en een gezellig terras

Gratis entree en parkeren!

MFA terrein

Hoofdstraat 21b

Roderwolde

www.rowolmerfair.jouwweb.nl

www.facebook.com/rowolmerfair

www.facebook.com/rowolmer-rondrit
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Jacobskerk Roderwolde

Ds. Sybrand van Dijk en Henk van Donk 
nieuwe bewoners pastorie 

Zoals de meeste 
mensen in het 
dorp al wel 
gezien hebben 
wordt er hard 
gewerkt in de 
pastorie. Het 
was de bedoe-
ling om de 
woning te ver-
kopen maar wij 

zijn erg blij dat ds. Sybrand van Dijk met 
zijn partner Henk van Donk hebben aange-
geven in Roderwolde te willen wonen. De 
woning zal worden aangepast en verbouwd 
zodat Sybrand en Henk in september kun-
nen verhuizen. 

In eerste instantie zou ds. Van Dijk wijk 
west onder zijn hoede krijgen. Maar met 
de verhuizing naar Roderwolde zouden 
we een situatie krijgen dat de predikant 
van wijk West uiterst oostelijk woont en 
de predikant van wijk Oost (ds. Meijles) 
uiterst westelijk. Omdat zowel ds. Meijles 
als ds. Van Dijk het prettig vinden om 
dichtbij de mensen uit hun wijk te wonen 
is er besloten om van wijk te wisselen. Ds. 
van Dijk wordt predikant van wijk Oost 
waaronder Roderwolde valt. Op 7 juli zal 
ds. Van Dijk werkzaam worden in onze 
gemeente. Hij wordt in de middagdienst 
bevestigd als predikant. Deze feestelijke 
dienst begint om 14.30 in “Op de Helte”

Koffieochtend
In de zomermaanden (juli en augustus)  is 
er geen koffieochtend in Roderwolde.  De 
eerstvolgende koffieochtend is op dinsdag 
3 september. We hopen elkaar dan weer 
te ontmoeten en kunnen elkaar onder 

het genot van een 
kopje koffie óf thee 
bijpraten over de 
afgelopen  (vakan-
tie) maanden. Ook u 
bent van harte wel-
kom !!!

28 juli  : Jacobszondag 
Zoals elk jaar zal er op de zondag voor 
óf na de sterfdag van de Heilige Sint 
Jacobus een dienst gehouden worden in de 
Jacobskerk die naar deze heilige vernoemd 
is. Dit jaar is deze dienst op 28 juli en 
begint om 9.30 uur.  De voorganger in deze 
dienst zal onze nieuwe predikant  ds. S. 
van Dijk zijn.  Tevens zal er in deze dienst 
worden stilgestaan bij het feit dat Lykle de 
Boer 50 jaar organist is.  Wij nodigen u van 
harte uit deze dienst bij te wonen.

25 augustus : Openluchtdienst
Ook dit jaar zal er op de zondag  tussen 
de uitvoeringen van het Openluchtspel 
een kerkdienst worden gehouden wor-
den. Deze vindt, als het weer het toelaat, 
plaats in het Openluchttheater aan de 
Pastorielaan op zondag 25 augustus,  aan-
vang 10.30 uur.  Ds. Walter Meijles zal 
net als vorig jaar  voorgaan en het belooft 
(weer) een bijzondere dienst te worden. De 
muzikale begeleiding wordt wederom ver-
zorgt door “Christelijke Muziekvereniging  
Oranje” onder leiding van Wilbert Zwier.



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 2019  pagina 15

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

Rowolmer Archief

Berigt 56: een harddraverij in 1871
Uit de Asser Courant van “dingsdag 4 Julij 
1871” :

HARDDRAVERIJ te Roderwolde, door paarden, 
die niet meer dan één prijs of premie gewon-
nen hebben, op woensdag den 12den Julij 
1871 vanwege den kastelein J.B. Weering.

Tot prijs: een fraai chaisgereide.

Tot premie: een pikeurshoofdstel met stang 
en Teugels.

Aangifte ’s middags te 2 uur.

Een chaisgerei was vroeger een fraaie 
prijs: tuig,  soms met zilver beslagen, vaak 
bestemd voor een sjees waar één paard 
voor liep. Waaruit het tuig precies was 
samensteld lag niet vast, maar menners 
kennen vast onderdelen als borststuk, 
staartriem, leidsels/lijnen, hoofdstel, 
strengen en middenstuk.

Waarschijnlijk had het evenement niets 
te maken met de aanstaande feestelijke 

opening van de nieuwe school later dat 
jaar. Harddraverijen waren in die tijd erg 
populair, zo organiseerde Jan Berends 
Weering twee jaar eerder ook al met veel 
succes een harddraverij: “algemeen deed 
men de wens dat dit feest hier jaarlijks 
mogt herhaald worden”.

De familie Weering was van 1842-1876 
eigenaar van café/bakkerij “Het Roode 
Hert”. Lute Hoff, die 100 meter verderop 
café “Het blauwe Paard” bestierde, kocht 
het toen. Meer over Lute Hoff staat in 
Berigt 46, dat verscheen in de Wolmer-140 
en dat ook na te lezen is op onze website  
www.archief.roderwolde.info  in de sectie 
Publicaties -> Berigten

Vacature redactie De Wôlmer

Met ingang van september 2019 zoeken 
wij een nieuw redactielid, die de rol van 
penningmeester; ledenadministratie en 
advertentiebeheer op zich wil nemen.

Na 10 jaar redactielid te zijn geweest heeft 
Sonja Meijer namelijk aangegeven te wil-
len stoppen.

Omdat De Wôlmer een School- en dorps-
krant is zouden wij graag iemand aan de 
redactie toevoegen, die binding heeft met 
de basisschool in Roderwolde, Het Palet. 
Wij vergaderen 1 keer per maand, 10 keer 
per jaar.

Vind je het leuk om een bijdrage te leve-
ren aan de Rowolmer gemeenschap en 
onderdeel van onze fijne redactie te 
zijn, en wil je meer weten? Neem dan 
voor meer informatie contact op met 
één van de redactieleden of mail naar: 
de.wolmer@gmail.com.
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Vrouwenvereniging Roderwolde

Woensdagmiddag 12 juni stond er om half 
6 een etentje gepland in het Dorpshuis 
voor de Vrouwenvereniging Roderwolde. 
Het bestuur had hun leden gevraagd iets 
lekkers te koken of te maken. 

Nu dat was zeer geslaagd. Er was heel veel 
variatie, zoals groentesoep, Chinese toma-
tensoep, wraps, hartige taart, pastasalade 
van macaroni, scalopa met gorgonzola, een 
vleesgerecht van o.a. varkensvlees met 
gorgonzolakaas, knoflook en kruiden, dit 
wordt gegeten met gebakken aardappel-
tjes en worteltjes met doperwten, lasagne, 
rauwkostsalade, rollade. En voor het 
nagerecht konden we kiezen uit: vanille 
pudding, chocolade pudding, bitterkoek-
jes pudding, ijs met bessen en alles met  
slagroom. 

We waren met 22 dames en konden zoveel 
en zo vaak opscheppen als we zelf wilden. 
Het drinken stond ook op een andere tafel, 
daardoor kwamen we nog wat in beweging, 
tijdens het nuttigen van al die lekkernijen. 
Tussendoor kon men gezellig met elkaar 
praten en zodoende kwamen er leuke ver-
halen ten tafel. Een zeer geslaagde middag/
avond. Nu genieten we even van de vakan-
tie. Op woensdag 11 september zien we 
elkaar weer bij de fietstocht. 

RECEPT VAN DE MAAND

Spaanse tuinboontjessalade 
met ham

h 1 pak diepvries tuinbonen (450 gram)
h 4 eetlepels olijfolie
h 1 rode ui, grof gesnipperd
h 2 teentjes knoflook, fijngehakt
h 100 gram serranoham, in reepjes
h 1 eetlepel verse tijmblaadjes of 1 theele-

pel gedroogde
h sap van ½ citroen
h zout
h versgemalen zwarte peper.

Laat de tuinbonen ontdooien en verwijder 
de stugge grijze velletjes.

Verhit 2 eetlepels olijfolie in een koeken-
pan en fruit de ui en de knoflook hierin 
zachtjes 5 minuten.

Schep van het vuur af de tuinbonen, de 
ham en de tijm erdoor.

Sprenkel het citroensap en de rest van de 
olie erover en voeg naar smaak peper en 
zout toe.

Doe de tuinbonen over in een schaal en 
laat ze minstens een halfuur staan, zodat 
de smaak zich kan ontwikkelen.

Voor het doppen van de tuinbonen moet 
je even doorbijten met dan heb je ook wat. 
De verse tuinbonen n dadus niet koken.

Dit is het laatste recept van Sonja Meijer. 
Vind u het leuk om het stokje van haar 
over te nemen en maandelijks een recept 
in te sturen? Laat het dan weten via 
de.wolmer@gmail.com of via één van de 
leden van de redactie.
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Energiek Roderwolde

Bijeenkomst Energiek Roderwolde goed 
bezocht! 
Donderdag 14 juni kwamen zo’n 50 bewo-
ners naar de bewonersbijeenkomst van 
Energiek Roderwolde. Daar werden ze bij-
gepraat over de voortgang van het project 
en speelden we de “We Energy game” aan 
5 tafels.

“De vaart zit er goed in” constateerde 
wethouder Kirsten Ypema. Zij bezocht 
de bijeenkomst om te zien hoe het pro-
ject loopt. Vier sprekers hielden een korte 
inleiding. 

Hanna Rots van de Hanzehogeschool 
kwam met de resultaten van de 
inventarisatie. 

Er blijkt een heel positieve instelling te 
zijn bij de bewoners van het gebied: men is 
over het algemeen zeer tevreden en heeft 
veel vertrouwen in wat de dorpsgemeen-
schap zelf kan. Ook staan veel mensen 
positief over hun eigen rol in de energie-
transitie: veel mensen willen zelf wat aan 
hun huis doen en samen energie opwekken 
in de omgeving. Hard rijden en sluipver-
keer waren de belangrijkste zorgpunten. 
Op de site www.energiekroderwolde.nl 
volgt een uitgebreid verslag met nog veel 
meer informatie.

 

Jeroen Kruims gaf vervolgens een inkijkje 
in de mogelijkheden om energieneutraal te 
worden in een toekomst zonder aardgas. 

Hij schetst de drie sporen waar we aan 
werken: 
h benutten van warmte/ aanleg van een 

warmtenet
h alles elektrisch
h toepassing van groen gas 

We hebben al een idee van de hoeveelheid 
energie die we nodig hebben, maar er moet 
nog veel gerekend en uitgezocht worden 
voordat er keuzes gemaakt kunnen wor-
den, dit natuurlijk in samenspraak met de 
buurt.

Meten is weten, dat blijkt als je meedoet 
aan Speur de Energieslurper. Michael 
Roeterdink liet zien hoe hij met behulp 
van meetstekkers en goede instructies 
zijn energieverbruik eens goed onder 
de loep heeft genomen. Hij heeft in 
korte tijd al veel energie (en dus geld) 
bespaard. De oude vrieskist ging als eer-
ste de deur uit en vervolgens kwamen er 
pompschakelaars op de CV pompen. Met 
indrukwekkende grafieken kon hij duide-
lijk aantonen dat het werkt. 
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Iedereen kan gratis meedoen met deze 
actie, meldt je aan via onze website!

Tot slot vertelde energie-adviseur Anita 
Speelman hoe we de woningeigenaren wil-
len gaan ondersteunen bij het kiezen en 
uitvoeren van maatregelen aan de woning. 
Anita geeft daarin geheel onafhankelijk 
en gratis advies. Dus als u overweegt om 
te gaan isoleren, uw ketel te vervangen 
of zonnepanelen te nemen, kom naar de 
workshops en Anita helpt u verder. 

U kunt informatie krijgen bij Anita: 
info@zuinigwonen.nl.  De eerste work-
shop is gepland op 3 juli in het Rode Hert 
om 19.00 uur. Aanmelden is nog mogelijk!

Na de pauze kwamen we bij het hoog-
tepunt van de avond: het spelen van de 
We Energy game. Onder de inspirerende 
leiding van Mathieu Przybyla van de 
Hanzehogeschool werd in vijf groepen 
gespeeld op de kaart van het gebied van 
Energiek Roderwolde. De bedoeling was 
om, met in acht name van verschillende 
maatschappelijke belangen, een plan te 
maken om het gebied energieneutraal te 
maken. Praktisch gesproken: waar kunnen 
zonnepanelen, windmolens, biogasin-
stallaties en dergelijke komen? Bij de 
deelnemers was een grote bereidheid om 
tot een gebalanceerde oplossing te komen. 
Geen enkele groep meed de toepassing 

van een grote windmolen. Dat die nodig 
zijn was voor iedereen wel duidelijk, maar 
waar precies was voor velen wel een 
dilemma. De uitkomsten bieden in elk 
geval inspiratie om verder te denken over 
het energieneutraal maken. Op de website 
volgt een uitgebreid verslag van de resul-
taten en is te zien welke oplossingen elke 
groep heeft gekozen.

Aanmelden Speur de Energieslurper: 
Via www.energiekroderwolde.nl

Aanmelden workshop “Maak 
je eigen routekaart naar 
aardgasvrij wonen”: 
Via: info@zuinigwonen.nl

Via de Website, de Wolmer 
en via Facebook zullen we u op de hoogte 
houden van het vervolg.

Jeroen Niessen, projectleider Energiek 
Roderwolde

verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

 

 Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde 
 

  
 

 

Ook voor aanleg en 
onderhoud uitgevoerd door 

vakbekwaam hoveniers! 

Hét adres voor uw tuin  050 - 5032006 

 
Koos Vrieling Boomkwekerij 
             Tuincentrum 
                    Hovenierswerken
  

 www.koosvrieling.nl 
 

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

Buiter Roden

alles 
onder 1 

dak
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

Gieren
Vorige maand heb ik verteld over het 
belang van een aanzienlijke hoeveelheid 
dood hout in een bos. Deze keer zou ik 
dat kunnen doen over dode dieren, ofte-
wel kadavers. De aanleiding daarvoor is 
de opmerkelijke verschijning van een 
enorme roofvogel in De Onlanden, de 
monniksgier. Dat is namelijk een aaseter, 
oftewel een vogel die kadavers van dode 
zoogdieren als voedsel heeft. Zo worden 
die niet alleen opgeruimd, maar is er ook 
weer een schakel in de voor de biodiversi-
teit belangrijke voedselketen. Helaas heb 
ik de Monniksgier niet zelf gezien, want 
dat moet een spectaculair gezicht zijn, een 
vogel die meer dan een meter groot is en 
een spanwijdte heeft van bijna 3 meter! 
Stel je voor, een huiskamerdeur heeft een 
standaardmaat van 197 cm, de vleugel-
wijdte van de gier is nog ca. een meter 
breder!

Monniksgier, herkenbaar aan de 
brede “vingers” (slagpennen aan 
vleugeleind)  foto: Pieter Gorissen

De Monniksgier, die op 24 mei jl boven De 
Onlanden werd gespot, is een zeldzame 
verschijning in ons land. Het is de grootste 
roofvogel van Europa en leeft normaliter 

in Mediterrane streken, vooral Spanje. 
Op zijn kolossale vleugels kan hij enorme 
afstanden afleggen. Zo werd hij die vrijdag 
een dagdeel later al weer in Hellendoorn, 
Overijssel gezien. Een enkele keer komen 
dit soort vogels, waarschijnlijk door een 
sterke wind uit het zuiden, in ons deel van 
Europa terecht. Een iets kleinere soortge-
noot, de vale gier, werd al eens in Limburg 
gesignaleerd. “Onze” zeearend  (wordt 
regelmatig in De Onlanden gesignaleerd) 
mag er ook zijn, maar heeft weer een iets 
geringere spanwijdte van ca. 2,5 mtr.

Jonge zeearend boven De 
Onlanden. (foto Oog tv)

Nu we het toch over afmetingen hebben, 
de ons welbekende ooievaar is ongeveer 
een meter groot en heeft een spanwijdte 
van ruim 2 meter. De blauwe en de grote 
zilverreiger zijn weer een slagje kleiner, 
hun vleugelpunten komen ruim ander-
halve meter uit elkaar. Tenslotte nog even 
de afmetingen van een andere gevederde 
vriend die in Drenthe steeds vaker  te zien 
is, de kraanvogel. Hij is een tikje groter dan 
de ooievaar en ook zijn spanwijdte kan wel 
2,3 m zijn. 
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De kraanvogel is herkenbaar aan de rode vlek op 
zijn kop en de specifieke roep.  (Foto: Lia Snoek)

De kraanvogel broedt o.a. in het 
Fochteloërveen en daarmee kom ik via 
de vogels op een onderwerp waar ik het 
eigenlijk over wilde hebben. Het laag- en 
hoogveen.

Het Fochteloërveen is één van de weinige 
“levende” hoogvenen in ons land. Levend 
wil zeggen dat de hoogveenvorming nog 
steeds plaatsvindt. Wat is nu precies het 
verschil tussen hoogveen en laagveen? 
Laagveen wordt gevormd onder de grond-
waterspiegel. In een nat gebied, plas of 
moeras komt plantaardig afval terecht. 
Bladeren, takken, stammetjes verteren 
onder water door weinig of geen zuurstof 
onvolledig en vormen een veenlaag, die 
het water helemaal kan laten dichtslibben. 
De veenlaag die daardoor ontstaat noemen 
we laagveen.

Laagveenvorming. 

Hoogveenvorming  (Foto’s: Lia Snoek)

Als er plantenresten blijven drijven, kan 
er zich een laag op het water vormen, die 
zo dik wordt dat je er op den duur op kunt 
lopen. Vaak gebeurt dit als er veel krab-
benscheer in het water groeit. Afgestorven 
resten van krabbenscheer bevatten lucht-
blaasjes, waardoor het blijft drijven. Het 
(laag)veen dat zo ontstaat noemen we wel 
trilveen. Als de veenlaag dik genoeg is om 
er op te lopen, kun je goed merken dat het 

“drijft”. 

Als een plas of sloot dichtgroeit 
met krabbenscheer, kan er trilveen 
ontstaan (foto Lia Snoek)

Hoogveen ontstaat door de groei van veen-
mos. Veenmos is een plantje dat niet leeft 
van grondwater, maar van regenwater. Het 
kan enorm veel water vasthouden. Als het 
plantje afsterft, groeit het vervolgens door 
op zijn eigen dode resten. Per jaar ontstaat 
er dan een (veen)laagje van 1 mm dood 
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Laatste kans: Boek Natuur 
in de Onlanden

In het komend jaar willen wij, bij vol-
doende gebleken belangstelling, een 
boekje gaan uitgeven met artikelen die 
Wil Schröder in de loop der jaren over de 
Natuur in de Onlanden heeft geschreven.

Voor Wôlmer-abonnees is het boekje gratis.

In verband met het aantal te drukken 
exemplaren willen wij graag weten wie 
er belangstelling voor het boek heeft. 
Inmiddels hebben wij van ongeveer 60 
mensen een reactie ontvangen. Dat is 
helaas nog aan de lage kant. (We hebben 
ruim 200 abonnees)

Heeft u het nog niet gedaan, dan kunt u 
uw belangstelling kenbaar maken door 
te mailen naar: de.wolmer@gmail.com 
of via leden van de redactie. Deadline 1 
september!

materiaal. Dat lijkt weinig, maar sinds de 
ijstijden hebben veel hoogveengebieden in 
Nederland zo’n 10.000 jaar de tijd gehad 
om op enkele plaatsen een veenpakket 
te vormen van vele meters dik! Een deel 
daarvan is door oxidatie verdwenen (en 
dat gebeurt nu nog steeds), maar het over-
grote deel is verdwenen door afgraving 
door de mens. Veenmos levert namelijk 
uitstekende turf. 

Een pol veenmos bevat een grote 
hoeveelheid water (foto’s Lia Snoek)

Door ontwatering van het hoogveen ver-
dwijnt de veenlaag in een relatief hoog 
tempo. In de laatste 60 jaar heeft de verla-
ging van de grondwaterstand ten behoeve 
van de landbouw (o.a. ruilverkaveling 
in de jaren ’60 van de vorige eeuw) nog 
eens voor de verdwijning van meer dan 
een meter bodem gezorgd en dus voor 
een aanzienlijke bodemdaling. Dit onom-
keerbare proces heeft ook nog eens als 
vervelende bijkomstigheid, dat de oxidatie 

van het veen de vorming van een grote 
hoeveelheid CO2 tot gevolg heeft en dus 
een aanzienlijk bijdrage levert aan het 
klimaatprobleem.
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VAN ONDER DE WIEKEN

Weeralarm
Dirk Magré

Op 4 juni ging het in onze omgeving flink 
te keer. Op “Dit is Roden” stond een paar 
dagen later: Roden en omgeving is waar-
schijnlijk toch getroffen door een tornado 
in plaats van een Downburst ook wel 
windschering genoemd. Dit meldt Weer.
nl. We hebben allemaal wel foto’s gezien 
van de enorme schade aan en door met 
name omgewaaide of afgeknapte bomen. 
In Roderwolde zijn we hiervan gespaard 
gebleven. Als dit soort winden de molen 
treffen is ook niet te voorspellen hoe die 
daar dan vanaf komt. In Noord-Holland 
is vorig jaar een molen zijn wiekenkruis 
kwijtgeraakt door vermoedelijk zo’n 

“Downburst”.

Op vrijdag 11 juni gold voor de drie 
Noordelijke provincies een code oranje. 
Dat betekent dat er zeer zware windstoten 
(van meer dan 100 km per uur) vanuit het 
Zuiden werden verwacht. 

Als voorzorg had ik de molen met zijn 
wieken naar het Zuidwesten gekruid (wind 
recht van voren kan de molen het best ver-
dragen). De zeilen zijn natuurlijk altijd al 
weggerold, maar nu had ik ook de wind-
borden aan de wiekeinden er uit gehaald. 
Dit alles om de molen zo min mogelijk 
kwetsbaar te laten zijn.

Op zaterdag 12 juni heeft de molen zo 
gedraaid. In het begin van de middag ging 
het er (ondanks ontbreken van zeilen en 
de buitenste borden) nog best pittig aan 
toe. Op een gegeven moment telde in 100 
enden (wiekeinden langs de stelling) in 
1 minuut. Normale werksnelheid van de 
molen is tussen de 60 en 80 enden.

Blote benen en geknipte nagels
Als de molen zo draait zonder zeilen en 
met de buitenste windborden uitgeno-
men spreken we van “de molen draait 
met blote benen en geknipte nagels”. Als 
alleen de zeilen ontbreken en de borden 
zijn wel geplaatst “blote benen”. Zo zijn er 
voor de verschillende zeilvoeringen ook 
allemaal namen: Volle zeilen; duikertjes; 
lange halven; korte halven; hoge lijnen en 
stormeindjes.

Schilders aan het werk.
Op dinsdag na Pinksteren (11 juni) werden 
wij bij het opstaan verrast door het feit dat 
er weer een hoogwerker voor de molen 
was gearriveerd. De schilders waren terug 
om de werkzaamheden van afgelopen 
najaar af te ronden. De hoogwerker was 
nodig om nog een hoeveelheid werk aan 
de wieken te verrichten. Daarvoor moes-
ten alle windborden weer uit de wieken 
worden genomen. Dus onverwacht klom 
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uw molenaar de dag weer een aantal malen 
naar boven om met de schilders alle 8 nog 
aanwezige borden uit te nemen.

De buitenste borden kunnen op een heel 
slimme en eenvoudige manier worden 
uitgenomen en weer teruggeplaatst. Voor 
deze borden was wat meer werk te ver-
richten. Je kunt ook niet met zo’n bord 
(tegen de 3 meter lang) in je handen naar 
beneden klimmen in de wieken. Met de 
hoogwerker er bij lukte dit prima.

Natuurlijk roept dit de vraag op of hier 
ook nog een benaming voor is. Dat zou ik 
echt niet weten. Voor mij is de molen als 
hij er zo bij staat “ontmanteld”. Ondanks 
het tegenvallende weer op diezelfde dins-
dag (veel regen en dus voor de schilders 
weinig buitenwerk te doen) zijn de werk-
zaamheden aan de wieken op vrijdag 14 
juni afgerond. Dus uw molenaar mocht nog 
eens een aantal malen tot boven in de wie-
ken klimmen om samen met de schilders 

(één in het bakje van de hoogwerker en 
de ander om de borden aan degene in het 
bakje aan te geven) de borden weer terug 
te plaatsen. 

Duitse leerling molenaars slaan olie
Op zaterdag 15 juni komt (als jullie dit 
lezen “kwam”) een groep van 12 Duitse 
leerling molenaars kennis en ervaring 
opdoen van het olieslaan. In kleine groep-
jes lopen ze steeds een uurtje mee met 
onze olieslagers om zelf mee te werken en 
alle facetten van dit mooie proces te bele-
ven en voelen. Zij moeten arriveren als de 
wegen in Roderwolde en omgeving zijn 
afgezet vanwege de wielerronde / ploegen-
tijdrit. Nog even afwachten of dat allemaal 
goed komt.

Toegangsprijzen en Donateurs
In deze steeds duurder wordende tijd moe-
ten wij als Stichting Olie- en Korenmolen 
Woldzigt ook naar onze financiën kijken. 
Deze maand is huis aan huis een brief 
bezorgd met uitleg over een verhoging van 
€ 5,- naar € 7,50 van de donateursbijdrage. 
Hierbij wordt aangegeven dat u ook kunt 
melden als u bij het oude bedrag van €5,- 
per jaar wilt blijven. Dan is het wel nodig 
dat u dat op de in de brief aangegeven 
wijze doorgeeft aan onze penningmeester, 
Hans Meijer.

Vorige maand is ook vermeld dat er tij-
dens het olieslaan een ander tarief van 
toepassing is dan de “normale € 3,00” voor 
iedereen van 6 jaar en ouder. Vanaf 13 
jaar geldt dan een toegangsprijs van € 5,00. 
(Kinderen t/m 5 jaar nog steeds gratis; van 
6 t/m 12 jaar ook tijdens olieslaan € 3,00). 
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Voor donateurs en hun hele gezin is de toe-
gang voor de molen (ook tijdens olieslaan) 
altijd gratis. Bent u nog geen donateur, 
dan loont het dus zeker om dat alsnog te 
worden….

Expositie
We hebben hier al eerder over geschreven. 
In het graanmuseum (verdieping boven 
de westvleugel van de molen) hebben we 
momenteel een prachtige expositie over de 
archeologische vondsten in de Onlanden. 
Ook wordt hiermee een stukje geschiede-
nis verteld over hoe de bewoners van de 
streek (Rowolmers?) langzaamaan vanuit 

het Noorden naar het Zuiden het gebied 
ontgonnen en zo uiteindelijk in het huidige 
Roderwolde terecht kwamen.

Activiteiten Woldzigt 
Zaterdag 6 juli 13:30 – 17:00 uur 
Demonstratie olieslaan. Onze vrijwilligers 
laten ook deze keer het oude ambacht anno 
1852 herleven. Het lijnzaad wordt geplet 
onder de enorme kantstenen van elk 3400 
kg, verwarmd op het vuister en in de pers 
wordt de olie er uit geslagen (dat moet je 
zien om te begrijpen hoe dat gaat….)
h Zaterdag 3 augustus 13:30 – 17:00 

uur. Net als op 6 juli wordt er weer olie 
geslagen. Altijd leuk om een keer mee te 
maken.
h Zondag 11 augustus 11:00 – 17:00 

uur. Zomermarkt op het terrein voor 
de molen. Georganiseerd door de 
Meulenkaomer. Woldzigt is de hele dag 
open en is ook nu weer in de weer met 
het olieslaan.
h Zaterdag 24 augustus 11:00 – 17:00 

uur Drentse Molendag. Molen en 
Meulenkaomer geopend en ook nu 
wordt er olie geslagen.
h Zaterdag 7 september 13:30 – 17:00 

uur. Onze standaard eerste zater-
dag van de maand, dus: demonstratie 
olieslaan.
h Zaterdag 14 en zondag 15 sep-

tember 11:00 – 17:00 uur Open 
Monumentendagen. Molen en 
Meulenkaomer beide dagen geopend. 
Op zaterdag wordt olie geslagen. Op 
zondag (tijdens de Rowolmer Fair) niet.

Beide dagen voor iedereen gratis 
toegang! 

Voor groepen via de website een afspraak 
worden gemaakt via de pagina “Contact” 
op www.woldzigt-roderwolde.nl.
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25, waar ze nu nog steeds wonen, was ze 
meteen verkocht en moest Lucas op stel en 
sprong komen om de zaak te beklinken. 

 Het echtpaar kreeg 3 kinderen, Martijn, 
Christine en Karin. Intussen zijn ze ook 
de trotse grootouders van 9 kleinkinderen. 
De familie komt regelmatig bij elkaar, met 
als hoogtepunt het jaarlijkse verblijf bij 
Hotel van der Werf op Schiermonnikoog.

 Vooral Ada heeft zich in al die jaren 
op vele fronten ingezet voor het wel en 
wee van ons dorp. Zo was ze o.a. voor-
zitter  van de Vrouwenvereniging, van 
Dorpsbelangen, van de Tennisvereniging 
en  van de Stichting Dorpshuis. Heeft 
ze samen met o.a. Gretha Belga, Annie 
Scheepstra en Greet Greive, de 
Meulenkaomer weer nieuw leven in gebla-
zen en bij de viering van het 850-jarig 
bestaan heeft ze, samen met een aan-
tal ingezetenen gezorgd voor het boek 

“Rowol Toendertied”.  Haar interesse voor 
de historie heeft tot menig boekwerk 
geleid over Roderwolde.  Zo verschenen 
van haar hand bij  haar eigen uitgeve-
rij “De Kleibosch”,  in de Historische 
Reeks Roderwolde 3 delen:  Klein Rondje 
Roderwolde; Tichelwerken in de Kleibosch 
en De geschiedenis van het huis Mensinga 
in Roderwolde. Het hoogtepunt voor haar  
was de uitgave van “Het Kerkvoogdenboek 
van Roderwolde 1538 – 1608”, waarbij 
bisschop Eyck aanwezig was en het eerste 
exemplaar kreeg overhandigd. Het 4e boek 
in de Historische Reeks Roderwolde is in 
de maak  en zal gaan over kroegen en her-
bergen in Roderwolde. 

 Ze gaan hun 50 jarig huwelijk in huise-
lijke sfeer samen met de familie  vieren en 
hopen hier op deze prachtige plek nabij het 
Kleibosch nog vele jaren in goede gezond-
heid te mogen doorbrengen.

50 JAAR GETROUWD

Lucas en Ada van Dijk
Bert Blaauw

26 juli aanstaande is het 50 jaar geleden, 
dat Lucas en Ada van Dijk in Aalten elkaar 
het ja-woord gaven.  Dat gebeurde, nadat 
ze eerst traditiegetrouw waren verloofd 
en  het daarbij behorende feestje had-
den gevierd. Maar de traditionele bruiloft, 
die in de Achterhoek zo normaal was en 
eigenlijk nog steeds bestaat, was aan hen 
niet besteed. Wel hielden ze in Ruurlo 
een receptie  en ’s avonds een buffet. Hun 
huwelijk werd alleen burgerlijk voltrok-
ken, hoewel dat daar in de familie eigenlijk 
ongebruikelijk was.

Zij hadden elkaar leren kennen d.m.v. de 
inbreng van een studiegenoot van Ada, 
die neef was van Lucas. De neef  nodigde 
hen in 1967 uit voor een etentje, met na 
afloop een bezoek aan de bioscoop. Of 
het zo moest zijn, vermeld de story niet, 
maar door toedoen van een vriend van die 
neef, kon hij niet mee naar de bioscoop en 
gingen Lucas en Ada dus met z’n tweeën.  
Daar sloeg de vonk over. 

Lucas studeerde tandheelkunde aan 
de universiteit in Groningen en koos 
voor de specialisatie kaakchirurgie en 
Ada studeerde daar Frans. Ze gingen in 
Helpman wonen in een flat, maar na een 
jaar betrokken ze de helft van een dub-
bele woning aan de Rijksstraatweg  in 
Glimmen. Eigenlijk vond Ada het daar 
te druk en wilde ze naar een omgeving 
met meer rust. Die werd in die buurt niet 
gevonden, maar de makelaar had wel een  
optie. Onderweg naar die bestemming via 
de Hooiweg, begon het al wat te kriebe-
len, toen de molen in zicht kwam, werd de 
situatie nog positiever  en toen ze de plek 
zag in Foxwolde, aan de Roderwolderweg 
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INGEZONDEN

58 jaar openluchtspel Roderwolde
Bestuur stichting openluchtspelen Roderwolde

Het is dit jaar alweer de 58e keer dat het 
openluchtspel wordt opgevoerd. Ook deze 
keer weer onder het bladerdak van onze 
mooie rode beuk in het openluchttheater 
aan de Pastorielaan.

De voorbereidingen zijn alweer in volle 
gang; vanaf 13 mei repeteren de spelers 
wekelijks, de bouwgroep is druk bezig met 
het decor en het terrein wordt speelklaar 
en bezoekersvriendelijk gemaakt.

Om het openluchtspel tot een succes te 
maken zijn er zo’n 45 vrijwilligers actief. 
Naast de spelers, de bouwers en de terrein-
mannen zorgen de grimeurs, de geluid -en 
lichtmensen en de mensen van de  cate-
ring ervoor dat de voorstellingen kunnen 
plaatsvinden.   

De spelersgroep bestaat ook dit jaar, naast 
enthousiaste ‘oudgedienden’, weer uit een 
aantal talenten die voor het eerst het open-
luchtpodium gaan betreden. 

Het stuk dat dit jaar wordt opgevoerd 
is “Verkeerd verbonden”, een blijspel in 
drie bedrijven geschreven door Martin 
Dornreither en bewerkt door Henk 
Karstens.  

Alvast een inkijkje…. Hans Jansen heeft 
zijn zinnen gezet op Marthe Meijer, maar 
haar ouders zijn erop tegen. Daarnaast 
hebben de ouders van Hans al een huwelijk 
geregeld tussen hun zoon en Alie Holting, 
die veel ouder is dan Hans. 

Jans Meijer, Marthes vader, zet elke avond 
de ladder tegen de muur bij haar slaapka-
merraam. Zo lijkt het of er al een ‘vrijer’  

bij haar is. Hans wil wel eens weten wie 
er ’s nachts bij Marthe is en zaagt daarom 
aan de poten van de ladder. De volgende 
morgen wordt duidelijk wie de insluiper 
is. Maar of Hans zijn Marthe daarmee voor 
zich heeft gewonnen?

Nieuwsgierig geworden? Kom dan een 
kijkje nemen op 23, 24, 27 of 28 augustus. 
Kaarten bestellen kan op www.openlucht-
spel.nl vanaf 1 augustus 2019 of bij de 
voorverkoopadressen (zie advertentie in 
deze Wôlmer).

Voor inwoners die na augustus 2018 in 
de schoolkring Roderwolde zijn komen 
wonen, stellen we twee vrijkaarten per 
huishouden beschikbaar. Wil je hier-
van gebruik maken?  Mail dan naar 
info@openluchtspel.nl. onder vermelding 
van je naam en adres. 



ROWOLMER DROKTE

Wind…
Albert Boelen

Dizze maol kwam de drokte niet van de 
meinsn zölf; dizze keer kwam ’t van boovn 
of leeiver zegd: van opzied; het gunk dizze 
maol um de wind. Man, och man, het was 
asof ’n dikke reus geweldig kwaod um 
zuk hen slaogn har. Berend en Wubbegien 
harren die nacht rechtovereinde in bedde 
zeetn en harren zuk vergaapt an ’t felle 
locht, harde knappen en de wilde wind. 
Gelukkig, zo kun buurvrouw Jannie de 
aandere murgen vernimmen, was d’r um 
’t hoes hen niks kepot gaon. Umdat het 
echtpaor de smaak van de ritties te pak-
ken kreegn har (veurige maond nog hen 
de Waalborg), gungen ze graog in op een 
anbod van Henk, um ies een rondtie te 
maoken met de auto um de schade in de 
buurt te bekieken. Dat weur een speci-
aal tochtie. Rowolmerweg, Haarveen, 
Haarveensediek, Leut’nwol , de weg 
hen ’t Leekstermear en wearum langs 
de Hooiweg eebm hen Stad. Berend mus 
nog ’n neie pette hebben van Nibbelke 
in de Oosterstraot; man, ’t leek wal een 
slagveld um heur hen. Foi, foi, wat ’n ver-
drietig gezicht, al die umweide bomen. 
Tóch kwam ’t gesprek in de auto van 
Jannie en Henk nao verloop van tied op 
’n aander sjapieter, toen ze ies rustig um 
heur hen kunnen kieken, zunder op de 
kepotte bomen te letten. Zo zagen ze bij 

Veerverlaoten een mooi geel brettie met 
de tekst: ‘rustig an, hier warkt mien pap’ 
! Veural bij Wubbegien völ dat verkeerd: 
‘En waor warkt mien mam dan wal..? ‘, 
begunde de discussie.  Berend dee d’r nog 
’n scheppie boven op, deur het bericht te 
lezen as: ‘hier warkt mien pap’: hij har d’r 
ok gewoon op een stooul bij kunnen zit-
ten. Henk vun, dat ie ’t ok kunnen lezen as: 
‘hier warkt mien pap’, want ie weet nooit 
waoras die mannen uuthangt as ze van 
hoes gaot. Jannie kwam nog op de prop-
pen met: ‘hier warkt mien pap’. Jouw pap 
zal wal  hielemaol niet meer warken en 
zal de mieste tied wal bij Marten zitten. 
Zo kwam de discussie in de auto aordig 
op gang over wark en gien wark en zölfs 
over het neie pensioenakkoord. Gelukkig 
waren ze undertussen in Stad ankommen 
en was d’r wear van alles aans te zeein. Op 
de wearumweg hen hoes kwamen ze op de 
Paizermao de olle autogarage teegn, met 
een groot bret met de tekst: ‘strooizout 
te koop’. ’T was undertussen slim warm 
worden in de auto en de opmarkings over 
dizze speciaole anbieding in de zummer 
gaf veul stof tot praoten. Henk har zölfs 
underwegens hen Leeuwarden de weke d’r 
veur al een brettie zeein met ‘kerstbomen 
te koop’ an de weg bij Nijega. Toen Henk 
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WIE DENKT MEE–WIE HEEFT EEN IDEE? 
DORPENFONDS NOORDENVELD 

Dorpenfonds, goed voor elkaar. Gemeente Noordenveld maakt ideeën voor dorp of buurt 
bereikbaar. In het Dorpenfonds zit 1 miljoen euro! 
 

HEEFT U EEN GOED IDEE VOOR RODERWOLDE E.O.? 
 
Denk bijvoorbeeld aan: 
- Elektrische deelauto in het dorp 
- Leenaanhanger 
- Betere fietsroute / veiligheid Roderwolderweg 
- Groen / zaaien bloemmengsel in de bermen voor meer variëteit 
- Oplaadpunten fietsen/auto’s 
- Bijenpark 
- Dorpsboomgaard met fruitbomen 
- Etc… 
 
Namens Dorpsbelangen willen we de ideeën inbrengen bij de Gemeente. 
Want hoe mooi zou het zijn als we gebruik kunnen maken van het Dorpenfonds! 
Dus heeft u een idee, neem dan contact op met 1 van de bestuursleden van de vereniging 
Dorpsbelangen of mail: info@dorpsbelangenroderwolde.nl 
 
Spelregels voor uw idee: 

 Het idee verbetert uw buurt, wijk of dorp 
 Het idee moedigt inwoners aan iets te doen voor hun wijk of dorp 
 Het idee moedigt inwoners aan om samen problemen aan te pakken 
 Het idee geeft inwoners meer invloed op de inrichting van hun buurt, wijk of dorp 
 Het idee kost meer dan € 15.000,- maar minder dan € 100.000,- Kost het uitvoeren van uw 

idee minder dan € 15.000,-, dat is het Fonds Leefbaarheid van de gemeente misschien een 
alternatief 

 Inwoners betalen of werken mee aan het idee 
 Meebetalen of meewerken is 25% van de kosten van het idee 
 Voor het Dorpenfonds geldt op=op 

 
Zie voor meer info ook de website van de Gemeente Noordenveld. 
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een toertie laoter eebm wol ofkoelen in 
een bossie underwegens, völlen de ogen 
metien op een nei brettie met een verbod 
um d’r in te lopen vanwege het gevaor 
veur wilde zwienen. “Dat is toch wal bij 
de wilde zwienen of”, veerde Berend op, 

“die biesten bint veur mij altied nog op de 
loop gaon, ze moet het toch neeit gekker 
maoken met al die veiligheidsveurschrif-
ten in oes laand; de meinsn moet gewoon 
’n beetien oetkieken. Oeteindelijk bint ze 
terecht kommen under de bomen bij ’t café 
van Hans en Bien, vlak bij ’t brettie met 
‘Doedensplein’ d’r op. “Oeteindelijk een 
passend brettie”, verzuchtte Berend, “mor 
wat een geweldig rittie jongens”! “Wij hebt 
wear een bulte zeein en ok een bulte leard: 
‘de warkelijkheid steeit neeit op bretties, 
mor weit in de wind’…. Bob Dylan har 
geliek.

DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

’t Is beurt.     ’t Haolt op!    Oet…daon!

Dit zint Drentse oetspraoken die dudeluk 
maokt dat het gebeurd is.

En dat geldt ok veur dizze column. Veurige 
Wôlmer he’k je der al van op de hoogte 
bracht, da’k der met stoppen gung.

Ik vun het ’n veurrecht, dat ik elke keer ’n 
stukkie schrieven mug in de taol, waoras 
ik met opgruit bin. Hesselns, met ’n bee-
tie Buunens, Roons en Rowols; Drents, 
Nedersaksisch.

Zo kuj ’t allemaol nuumen. De taol, waoras 
je je ’n hiel ende met redden kunt aj in 
Duutsland bint. De  taol, die mej nao an 
’t haart lig en mej bracht hef tot dat wat 
ik bin. De taol, die mej speulenderwies 
anleert is. Waor ik gien muite veur daon 
heb um het mej eigen te maoken, zoas bej 
het Nederlands, Frans. Duuts of Engels. 
En je raakt het ok nooit meer kwiet, of je 
geheugen möt je al zo in de steek laoten, 
daj totaol dement bint. Maor daor is vol-
gens mej nog niet ’n underzuik naor daon. 

Ik wil je as lezer bedaanken as je  ten-
minste de muite neumen hebt um mien 
stukkies al die keren te lezen. 

Ik wens de redactie van de Wôlmer alle 
goeds toe met dit mooie blattie.

Tjeui, beste mensen.        
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DORPENBATTLE 29 JUNI 2019 

  
 

Gezocht: Deelnemers & Supporters 
Datum: 29 juni 2019 

Tijdstip: Start 19.30 uur 
Locatie: Het Rode Hert 

 
Wordt Roderwolde de slimste kern van Noordenveld? 

Interactieve quiz waarbij we strijden tegen andere dorpen in 
de gemeente. Veel vragen over onze gemeente. 

Doe mee met team Dorpsbelangen OF kom gezellig langs 
voor een borrel en moedig het team aan. 

 
Zie ook: Rodenproeft.nl/voorprogramma/dorpenbattle 
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AANKONDIGING

Over Jordanië, Roderwolde en boeken
Henk van Kalken

Met een bonkend huppeltje landde de 
Airbus van Royal Jordanian Airlines  op 
de landingsbaan van Schiphol. In gedach-
ten had ik excuses naar de omwonenden 
gestuurd voor het lawaai en de mens-
heid in het algemeen voor de uitstoot van 
kwalijke uitlaatgassen. Toch wel weer blij 
om op vertrouwde bodem te zijn, dacht ik, 
terwijl het vliegtuig luid brulde, alsof hij 
gefrustreerd was niet langer tussen hemel 
en aarde te zijn. Een lawaaiig einde aan 
een onvoorstelbare week, vol vreemde 
landschappen, historische, geheimzin-
nige bouwwerken, hitte, rood en geel zand, 
kamelen, paarden, ezels en Bedoeïenen. En 
vooral, vriendelijke, warme, gastvrije men-
sen. Hoewel Ellis en ik normaal gesproken 
al last van heimwee krijgen zodra Assen 
in zicht komt, hebben we ons nu aan 
een onvoorstelbare reis naar – en door 

– Jordanië overgegeven. Reizen transfor-
meert en doet iets met je visie op het leven, 
en het moet de komende tijd allemaal 
even bekomen. Teveel indrukken om snel 
te verwerken. Smaken, geuren, geluiden. 
Islam, Ramadan, overal moskeeën, maar 
ook vriendelijke gesprekken vol mildheid 
en nuancering over levens- en geloofsza-
ken. Tot mijn verbazing, moet ik eerlijk 
toegeven. Een interessante en leerzame 
confrontatie met mijn eigen vooroordelen.

Nu zijn we dus weer terug in ons kalme, 
groene Roderwolde. Allerlei zaken roepen 
om aandacht. Aardbevingen, van het gas 
af, wel of geen windmolens die concur-
rerend in de buurt van onze mooie, eigen 
Woldzigt geplaatst zouden kunnen wor-
den en wat we daarvan vinden. En dan is 
er nog Het Rode Hert, dat bezig is om zich 
een definitieve spilfunctie in het sociale 

en culturele leven in Roderwolde te ver-
overen. Eigenaren Hans en Bien zijn bezig 
hier iets bijzonders van te maken, getuige 
de op gezette tijden goedgevulde gelagka-
mer waar muzikale optredens, hapjes en 
drankjes elkaar aan- en de gasten opvul-
len. Sommige Rowolmer en ook Roder 
inwoners weten, dat ik naast columns 
en interviews in ons eigen fraaie blad De 
Wôlmer, het Roder journaal en De Krant 
ook boeken schrijf.  November 2016 was 
er de boekpresentatie van mijn boek 
Laudanum, bij boekhandel Daan Nijman. 
In de vererende aanwezigheid van onze 
eigen, toen nog kersverse Rowolmer, 
burgemeester Smit van onze gemeente, 
vergezeld door zijn echtgenote.
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Inmiddels is mijn oeuvre, uitgegeven door 
Uitgeverij EigenZinnig in Tolbert, uitge-
groeid tot vier boeken. De laatste was een 
fantasy met de titel Parallellum, een roman 
met sciencefictionachtige, spirituele en 
filosofische elementen. De basis van mijn 
romans wordt altijd gevormd door gewone 
mensen met gewone levens. Tegenslagen 
in liefde en werk, en dan gebeurt er plotse-
ling iets bijzonders, wat ons naar vreemde 
dimensies voert. Mijn nieuwste boek is 
een vervolg op Parallellum. Het heet 
Traversum. Het is zo geschreven dat beide 
romans ook los van elkaar gelezen kunnen 
worden. 

Op 27 september a.s. om 20.00 uur wordt 
Traversum gepresenteerd in Het Rode 
Hert, waar ik iedereen uitnodig voor een 
eerste consumptie en om kennis te nemen 
van mijn oeuvre, plus wat er verder nog op 
stapel staat. Gezelligheid is gegarandeerd 
in Het Rode Hert. En natuurlijk: de glo-
bale inhoud van deze nieuwe roman wordt 
besproken. U bent van harte welkom!    

KUNSTMOMENTEN NOORDENVELD 

Terugkijken op een 
succesvol Kunstweekend 
in Roderwold e.o.
Fokko Rijkens

Wij kijken terug op een zeer succes-
vol Kunstweekend in Roderwolde en 
Foxwolde.

Mede dankzij alle vrijwilligers uit 
Roderwolde en Foxwolde en de mede-
werking van eigenaren van bijzondere 
expositie-locaties. En wat heerlijk dat wij 
als dorp weer 2 enthousiaste eigenaren 
van het Rode Hert hebben!

De opening was natuurlijk een gewel-
dige happening, even dacht ik dat ik in de 
film van Bert Haanstra verzeild geraakt 
was. Onze Wethouders Kirsten Ipema en 
Jeroen Westendorp gingen helemaal op in 
hun rol als echtpaar Gaerthe, waarbij onze 
Burgemeester en natuurlijk Dorpsbewoner 
Klaas Smid de opening voortreffelijk ver-
richtte, wat fijn dat dit allemaal mogelijk is!

Een leuke anekdote die ik graag deel
Zondag vroegen bezoekers mij waar het 
Rode Hert was. Het waren koorleden uit 
Noord-Holland die tijdens hun vakan-
tie-weekend speciaal naar Roderwolde 
kwamen om bij het Rode Hert samen 
met vele anderen het Roderwolderlied 
te zingen…. Hoe gaat het lied vroegen 
ze: gelukkig had ik een “zang voorbeeld-
opname” van Roelfiena ter Steege op mijn 
telefoon staan. Onder begeleiding van 
Roelfiena (op de telefoon) heb ik samen 
met de koorleden in mijn atelier het 
Roderwolderlied geoefend. Daarna zijn 
de koorleden “getraind” voor de samen-
zang, naar het Rode Hert vertrokken. 1 
van de vele leuke ervaringen van het 
Kunstweekend in Roderwolde/Foxwolde!  
Nogmaals dank allemaal en hopelijk tot 
een volgende keer.



 

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

Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!

DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd   1 11-3-2015   13:12:14
Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com

Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!

DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd   1 11-3-2015   13:12:14

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

Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!

DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd   1 11-3-2015   13:12:14

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

Ruime showroom 
Lichtadvies bij u thuis 
Vrijblijvend uitproberen 
Gratis bezorgen 

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

Ruime showroom 
Lichtadvies bij u thuis 
Vrijblijvend uitproberen 
Gratis bezorgen 

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

Ruime showroom 
Lichtadvies bij u thuis 
Vrijblijvend uitproberen 
Gratis bezorgen 

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

Ruime showroom 
Lichtadvies bij u thuis 
Vrijblijvend uitproberen 
Gratis bezorgen 

tal van workshops en lezingen

verrassingsdiners door kok bereid

wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer

vraag naar onze folder

Hooiweg 1 

9315 TD Roderwolde

T: (050) 551 40 94

mobiel: 06 150 111 08

E: essentie@wanadoo.nl

www.agritoer.com 

w
o
rk
s
h
o
p
s

a
n
ti
e
k

c
u
li
n
a
ir

le
z
in
g
e
n

v
e
rh
u
u
r

www.deessentie.com

  



 

   
 
 
  
    
   
   



 

 


  

 
 



Koos Vrieling Boomkwekerijen  
Tuincentrum 

  Hovenierswerken 



Garagebedrijf Hilberts
Produktieweg 12

9301 ZS Roden

Tel. 050 - 501 86 84

Het juiste adres voor alle autoreparaties;

specialist in APK-keuringen (reeds vanaf

� 40,00 incl. Dieselmotoren toeslag)

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



 De Wôlmer  juni 2019  pagina 35

 
 

 
 
Op 23, 24, 27 en 28 augustus 2019 
 
Aanvang 20.30 uur.       Entree € 8,--. 
 

     “Verkeerd verbonden”   
  (Der Leiter am Kammerfenster) 
        geschreven door Martin Dornreither 
  vertaling Henk Karstens 
 
Kaarten vanaf 1 augustus reserveren via  
www.openluchtspel.nl of in voorverkoop bij:     
 
Café Slijterij Ensing, 
Hoofdstraat 52, Peize  tel. 050-5032420 
Primera 
Heerestraat 94, Roden   tel. 050-5019378        
Café Zwaneveld, 
Oosteind 33, Norg   tel. 0592-612271 
Het Lekkere Winkeltje 
Samuel Leviestraat 1, Leek  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   
 
 
 
 

58 jaar 
Openluchtspel 
Roderwolde 
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VERSLAG

Camino de Santiago
Dirk Magré

Vanaf 18 april heb ik een flink stuk gelopen 
op de Spaanse St. Jacobsroute, de Camino 
de Santiago.

Feitelijk had ik al van huis uit kunnen gaan 
lopen. Het Jacobspad, dat door ons dorp en 
langs de Jacobskerk loopt, sluit in Hasselt 
aan op een route die door de rest van 
Nederland, België en Frankrijk verbonden 
is met de Camino de Santiago.

Door heel Europa zijn vele “Jacobspaden” 
en in Spanje zelf ook nog weer een hele 
serie trajecten.

Jacobsroutes in Europa

Santiago de Compostela ligt in het 
Noordwesten van Spanje. Het is naast 
Rome en Jeruzalem het derde grote 
bedevaartsoord en een van de grootste 
pelgrimsdoelen van het christendom.

Jacobus de Meerdere 
Jacobus was één van de twaalf apostelen 
van Jezus Christus. Hij was niet de min-
ste onder de twaalf. Samen met Petrus 
en Johannes wordt Jacobus in het evan-
gelie genoemd als degene die Jezus mocht 
vergezellen bij bijzondere gebeurtenissen 
zoals diens verheerlijking op de berg Tabor 
en bij diens lijden in de Hof van Olijven.

 Volgens de overlevering predikt Jacobus 
na Jezus’ dood het evangelie in Spanje. 
Wanneer hij terugkeert naar Jeruzalem, 
wordt hij op bevel van Herodes Agrippa 
gevangen genomen. Hij sterft in 44 de 
marteldood, de eerste martelaar onder de 
apostelen.

Rondom Jacobus’ leven en dood ontstaan 
vele legendes. Zijn lichaam zou na zijn 
dood op wonderbaarlijke wijze zijn over-
gebracht naar Galicië, in het Noordwesten 
van Spanje, en daar zijn begraven. Eeuwen 
later, we schrijven 811, zou zijn graf zijn 
gevonden in of nabij een Romeins grafveld 
in het huidige Santiago de Compostela. Op 
de plaats van het graf liet koning Alphonso 
II een kerk bouwen. De mare van de vondst 
verspreidde zich snel en het kerkje van San 
Iaco – de Spaanse benaming van Jacobus, 
verbasterd tot Santiago – werd al gauw een 
bedevaartsoord, aanvankelijk van regio-
naal, later van bovenregionaal belang. 

Vanaf de 12e eeuw neemt de pelgrimage 
naar Jacobus’ graf een grote vlucht. Veel 
pelgrims komen uit het noorden, het hui-
dige Frankrijk. Niet voor niets noemen de 
Spanjaarden de pelgrimsweg nog steeds de 

“camino francés”, de Franse weg. Jaarlijks 
komen meer dan 100.000 pelgrims aan 



 De Wôlmer  juni 2019  pagina 37

in Santiago de Compostela. De meesten 
komen te voet. Per fiets of zelfs te paard 
gebeurt ook. Sommigen, ook wandelaars, 
vertrekken vanuit huis om een aantal 
maanden onderweg te zijn.

Voor mij stond vast dat ik de route van-
uit Zuid-Frankrijk, aan de voet van de 
Pyreneeën naar Santiago de Compostela 
zou gaan lopen. Een afstand van zo’n 800 
km. 

Pelgrimspas
Op een aantal manieren kun je aan een 
pelgrimspas komen. Een daarvan is het 

“Nederlands Genootschap van Sint Jacob” 

(www.santiago.nl). Dit is de vereniging 
van mensen met belangstelling voor het 
pelgrimsoord Santiago de Compostela in al 
zijn aspecten zoals;  de apostel Jacobus de 
Meerdere, de kathedraal, de stad, de tocht 
ernaartoe, de kunst en cultuur en de religi-
euze dimensie.

Het pelgrimspaspoort heet in het Spaans 
de ‘Credencial’, letterlijk ‘geloofsbrief’, 
en het is een verklaring dat de drager 
ervan een echte pelgrim is en lid van het 
Nederlands Genootschap van Sint Jacob. 
De pelgrimspas geeft toegang tot de zoge-
heten albergues en refuges, de speciale 
pelgrimsherbergen waar je voor een rede-
lijk bedrag kunt overnachten. 

3 pagina’s uit mijn pelgrimspas.

De pelgrimspas is tevens de ‘stempelkaart’ 
waarin je stempels kunt laten plaatsen 
waarmee je aantoont dat je de tocht hebt 
afgelegd.

De Compostela
Wie als pelgrim te voet, te paard (beiden 
de laatste 100 km) of per fiets (de laat-
ste 200 km) in Santiago arriveert, kan in 
aanmerking komen voor een Compostela. 
Dit is het officiële document waarmee het 
Kapittel van de Kathedraal van Santiago 
erkent dat de persoon die er om vraagt, is 
gekomen om eer te bewijzen aan de apos-
tel Jacobus. Het document is in het Latijn 
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gesteld en ook je naam wordt in het latijn 
ingevuld. Aan de hand van de stempels in 
je pelgrimspas wordt beoordeeld of je aan 
de criteria voldoet.

Waarom
“Waarom ga je deze pelgrimstocht lopen?”. 
Die vraag is me natuurlijk vaak gesteld. Er 
zijn verschillende redenen waarom men-
sen deze tocht maken. Het kan zijn vanuit 
een Christelijk bewustzijn, om spirituele 
redenen, of ook voor het avontuur en de 
sportieve prestatie. Voor mij is “om spiri-
tuele redenen” het meest toepasselijk.

Allerlei gedachten zijn de revue al gepas-
seerd. Uiteindelijk was het (ondanks alle 
twijfels of ik het wel zou kunnen volbren-
gen): IK MOET DIT DOEN. Als ik dit niet doe, 
dan ben ik  bang dat ik later (als het fysiek 
niet meer mogelijk is) tegen mezelf zou 
moeten zeggen: “Had ik toen maar……”

En nog veel meer gedachten.

Heb ik gevonden wat ik zocht?
Deze vraag wordt mij heel wat keren 
gesteld. Daar heb ik dan niet direct een 
antwoord op. Een tijdje geleden kwam ik 
de mooie uitspraak tegen: “Not what you 
want, but what you need” (Niet wat je wilt 
vinden, maar wat je nodig hebt).

Daar op kan ik antwoorden dat ik van alles 
ben tegengekomen en dat veel daarvan 
langzaamaan zijn plekje nog moet vinden.

Lessen
Veel mensen starten in Saint-Jean-Pied-de 
Port (aan de Franse kant aan de voet van 
de Pyreneeën). Vanuit het Genootschap 
wordt ook veel geadviseerd om nog een 
stukje terug in Frankrijk te beginnen om 
vast een beetje in te lopen en aan je rugzak 
(in mijn geval zo’n 13,5 kg inclusief 2 liter 

water) en het heuvelachtige landschap te 
wennen. Vanaf Saint-Jean ga je direct “het 
diepe in”: een flink stuk stijgende weg de 
Pyreneeën over. Dat advies heb ik opge-
volgd en wel door 2 dagtrajecten eerder te 
starten. De eerste dag (start pas om 12:00 
uur vanwege de reis er naar toe) 12 km en 
de tweede dag zo’n 20 à 22 km.

Dat liep een beetje anders. Doordat ik de 
eerste dag de weg kwijt raakte ben ik die 
dag 7 uur onderweg geweest, wat ook 
betekent ergens tussen de 22 en 25 km. 
Dat was mijn eerste les in afzien, maar ook 
in vertrouwen. Na zo’n 5 uur te hebben 
gelopen raakte mijn watervoorraad uitge-
put. Het was warm, dus water was wel heel 
hard nodig. Net toen ik begon te wanho-
pen hoe dit goed moest komen, vond ik in 
de kant van de weg een 1,5 liter fles met 
water. Kennelijk door iemand verloren. 
GERED!

Na 7 uur onderweg te zijn geweest had ik 
volgens mijn appje nog zo’n 6 km te gaan 
(om te beginnen weer fors berg-op). De 
vermoeidheid was wel duidelijk aanwezig, 
dus ook hier kreeg ik het wel benauwd bij 
het idee nog meer dan een uur (misschien 
wel 2) nodig te hebben om op mijn bestem-
ming van die dag te komen. Na ergens 
even te hebben gezeten (laatste eten uit  
mijn voorraad en drinken) draaide ik mij 
om toen ik mijn rugzak weer op mijn rug 
zou hijsen en zag ineens (de andere kant 
op) een gebouwtje met daarop “TAXI”. De 
keuze voor deze vorm van verplaatsen was 
snel gemaakt.

De taxi bracht mij bij mijn beoogde pel-
grimsherberg. Maar helaas: GESLOTEN!

Gelukkig had ik nog een tweede adres in 
dezelfde plaats in mijn routeboekje staan. 
Dus daar naartoe. Weer heel wat berg-op 
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en berg-af. Wat was ik blij dat ik dat niet 
meer hoefde te lopen!

Daar aangekomen zei de taxichauffeur dat 
hij eerst wel even voor me zou informe-
ren of er nog plaats was in deze herberg. 
Antwoord: “We hebben nog precies één 
bed beschikbaar”. Dit was mijn derde red-
ding binnen één dag.

Alle dagen daarna als ik ergens twijfel over 
had, dacht ik terug aan deze dag. Daar kon 
ik het vertrouwen uit putten dat er wel 
weer een oplossing zou komen.

Het hele traject gelopen?
De oorspronkelijke opzet was om inder-
daad het hele stuk (meer dan 800 km) 
lopend af te leggen. 

Ergens tussen de 15e en 20e dag heb ik 
een vreemd soort verkoudheid opgelo-
pen. Overdag weinig last, maar zodra ik 
ging liggen (om te slapen), had ik de ene 
hoestbui na de andere. Dat heeft heel 
wat van mijn nachtrust opgeslokt met als 
gevolg dat mijn krachten daar ook onder 
zijn gaan lijden. In de pelgrimsherbergen 
slaap je over het algemeen in een slaap-
zaal (klein of groot) met allemaal dicht bij 
elkaar geplaatste stapelbedden. Daar loop 
je gemakkelijk iets op. Naast de verkoud-
heid kwam daar voor mij nog bij dat ik 

behoorlijk last van mijn maag en darmen 
had gekregen.

Op 9 mei (zo’n 22 dagen onderweg) appte 
ik rond 20:30 uur naar Wilma:

“Ik lig al onder de dekens. Het is hier koud 
en ik begon helemaal te rillen”. Ik had er 
dus ook nog wat koorts bij gekregen.

De volgende dag om 06:45 u: “Ik voelde me 
afgelopen nacht helemaal niet lekker en 
dat had vanaf half een veel effect op mijn 
nachtrust.

Zoals tijdens meerdere nachten komt veel 
reflectie in de nacht en niet overdag tij-
dens het lopen.

Mijn conclusie: Ik weet nu wat het is/bete-
kent om de Camino te lopen. Zo’n 440 
km afgelegd. Ben genoeg tegengekomen: 
vermoeidheid, heftige vermoeidheid, pijn 
in allerlei spieren en zeker in mijn voeten. 
Afzien, heel erg afzien en nog erger afzien. 
Maar ook: een stukje (soms aantal dagen) 
meer of minder intensief met anderen 
optrekken en dan om verschillende rede-
nen gaat dat weer voorbij (mensen die tot 
een bepaalde plaats lopen en weer naar 
huis gaan; mensen die een beetje sneller of 
meer kunnen op een dag, enz.).

Ik ga dan ook drastisch inkorten. Vandaag 
16 km naar Sahagún. Daar is zowel bus als 
trein. Morgen trein naar Sarria. Dan nog 
117 km naar Santiago (dus in principe nog 
6 dagen te lopen). Het lijkt me verstandig 
het zo te doen en niet helemaal af te bre-
ken. Het is genoeg. Even overwoog ik van 
Léon direct naar huis te gaan. Daar zou ik 
mogelijk achteraf spijt van krijgen. Daarom 
toch voor die laatste ruim 100 km gekozen 
om wel Santiago binnen te kunnen lopen 
en dus wel de Compostela te verkrijgen.
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Ergens onderweg

Dit betekent dat ik in totaal 260 km van de 
pelgrimsroute heb overgeslagen. Volgens 
mijn berekeningen (inclusief de extra kilo-
meters van de eerste dag) heb ik ongeveer 
560 km lopend afgelegd in totaal 29 dagen. 
Dat houdt in gemiddeld bijna 20 km per 
dag (grootste afstand 2 keer een dag van 
30 km).

Alto de Perdón (op een hoogte van 771 m)

Een paar keer (vooral toen ik met mijn 
gezondheid tobde) heb ik mijn rugzak 
per bode verstuurd naar het volgende 
geplande slaapadres en alleen met een 
schoudertas met het hoognodige (water, 
eten, regenkleding) gelopen.

De gemiddelde loopsnelheid was zo’n 3 
à 3,5 km per uur. Een en ander natuurlijk 
sterk afhankelijk van vlak terrein of berg-
op/berg-af en of je  op een glad wegdek 
liep of over de keien.

De Kathedraal in Santiago

Er is nog veel meer te vertellen. Ook wijs-
heden die ik onderweg heb opgedaan. 
Wellicht komt er nog een vervolg in een 
volgende Wôlmer.

Buén Camino, 
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Dorpsagenda

vrijdag 28 juni 2019 Dorpshuis: Musical 
basisschool, aanvang 19.00 uur

zaterdag 6 juli 2019 Dorpshuis: 
Beachvolleybal en dorps-BBQ op het 
sportveld

donderdag 11 juli 2019 Molen Woldzigt: 
Gesloten i.v.m. vakantie

zondag 28 juli 2019 Kerk: Viering 
Jacobszondag in de Jacobskerk, 
voorganger ds. Sybrand van Dijk, aanvang 
09.30 uur

zondag 11 augustus 2019 
Tennisvereniging: Zomermarkt bij Molen 
Woldzigt

zondag 11 augustus 2019 
Meulenkaomer: Zomermarkt, molen 
geopend en er wordt olie geslagen, 
Meulenkaomer ook de hele dag geopend, 
11.00 - 17.00 uur

woensdag 21 augustus 2019 
Openluchtspel Roderwolde: Generale 
repetitie, aanvang 19.00 uur

vrijdag 23 augustus 2019 
Openluchtspel Roderwolde: Voorstelling, 
aanvang 20.30 uur

zaterdag 24 augustus 2019 
Openluchtspel Roderwolde: Voorstelling, 
aanvang 20.30 uur

zaterdag 24 augustus 2019 Molen 
Woldzigt: Drentse Molendag Molen 
Woldzigt hele dag demonstratie olieslaan, 
Meulenkaomer ook de hele dag geopend, 
10.00 - 17.00 uur

zaterdag 24 augustus 2019 Molen 
Woldzigt: Drentse Molendag, 
pannenkoeken van eigen meel voor de 
molen, 11.00 - 14.00 uur

zondag 25 augustus 2019 Kerk: 
Openluchtdienst in het Openluchttheater, 
aanvang 10.00 uur m.m.v. 
Muziekvereniging ‘Oranje’. Voorganger ds. 
Walter Meijles

De gedachtengang van 
un Foxwolmer
Un Foxwolmer

De anemoon
De anemoonn bluien weeldrig in het 
Klaibos

Een kleurige deekn van natuurlijke 
schoonhaaid

Hier en daor onderbrookn deur het gruine 
mos

Krek of het bloumpie der met vraait

Maor nao een paor week is het al weer oet

De anemoonties verlaisn alweer hun  kleur

En worn verdreefn deur aalerhande roet

Maor het mooie gruine mos dat zet wel 
deur

Ankoment veurjaor bluien ze weer vol 
vuur

Hou mooi toch de Klaibos met zien natuur
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Colofon

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

Adres: Dreesdestraat 16, 9301 GG Roden 
E-mail: de.wolmer@gmail.com 
Telefoon: (050) 503 22 13 
IBAN: NL14 RABO 0399 4486 16

Adverteren in De Wôlmer
Neem voor informatie en prijzen contact 
op met de redactie.

Aanleveren kopij
Stuur uw kopij naar: de.wolmer@gmail.com 
Volgende inleverdatum: 15 september 2019

Lever uw bijdrage aan in Word-formaat. 
Lever eventuele afbeeldingen apart aan.  
De Wôlmer wordt ongeveer twee weken na 
de inleverdatum bezorgd.

Digitaal archief
Oudere nummers van De Wôlmer staan op 
www.dorpsbelangenroderwolde.nl.

Sponsors
De Wôlmer wordt mede mogelijk gemaakt 
door:
h Miedema, dakbedekking en 

installatietechniek
h Café Marten Scheepstra
h Stichting Olie– en Korenmolen Molen 

Woldzigt
h Diaconie
h Vereniging Dorpsbelangen Roderwolde
h Bertus Jansma
h Stichting Openluchtspel Roderwolde

maandag 26 augustus 2019. Eerste 
schooldag obs Het Palet

dinsdag 27 augustus 2019 
Openluchtspel Roderwolde: Voorstelling, 
aanvang 20.30 uur

woensdag 28 augustus 2019 
Openluchtspel Roderwolde: Voorstelling, 
aanvang 20.30 uur

dinsdag 3 september 2019 Kerk: Koffie- 
en ontmoetingsochtend in het 
Jeugdgebouw voor iedereen, 10.00 - 
11.30 uur

zaterdag 7 september 2019 Rowolmer 
Archief: Open Archief in de MFA, 10.00 - 
12.00 uur

zondag 8 september 2019 
Tennisvereniging:  Dubbelkampioen-
schappen voor seniorleden

zaterdag 14 september 2019 Molen 
Woldzigt: Open Monumentendagen 
2019, molen slaat de hele dag olie (gratis 
toegang) en Meulenkaomer hele dag 
geopend, 11.00 - 17.00 uur

zondag 15 september 2019 Molen 
Woldzigt: Open Monumentendagen 
2019, molen en Meulenkaomer hele dag 
geopend, 11.00 - 13.30 uur

zondag 15 september 2019 Dorpshuis: 
Rowolmer Fair

vrijdag 20 september 2019 Molen 
Woldzigt: Seizoenssluiting, 13.30 - 
17.00 uur

zaterdag 21 september 2019 Molen 
Woldzigt en Meulenkaomer: 
Meulenkaomer geopend, 13.30 - 
17.00 uur, molen gesloten

zondag 22 september 2019 Dorpshuis: 
Oldtimer tractortocht bij de molen



verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

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

Hoofdstraat 38, 
9321 CG   Peize, 

050 - 5032451

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

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

www.esthervandijk.eu
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Voor Vertrek de caraVan/campercheck!

Wij kunnen ook de 
verkoop van uw caravan/

camper regelen

  Banden
  Stabilitator
  Breek kabel
  Trekhaakkoppeling
  Remmen
  Schokdemper
  Oplooprem
  Gasslangen
  Verlichting
  Afpersen -gasleiding
  Vochtmeten
  Gasdrukregelaar
En nog 24 andere controle punten

€ 75,-
vanaf

Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl

 

• Kanaalstraat 41 

       9301 LR Roden  

•  050-5018788 

•  www.quarts.nl 

 

•  Openingstijden: 

       dinsdag t/m vrijdag van 09:00-17:30 uur 

       zaterdag van 09:00-16:00 uur    

 


