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ook goed voor biodiversiteit
 Het Onlander varken ‘timmert aan de weg’  Veel activiteit bij molen Woldzigt
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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: Lia Snoek

Van de redactie

In dit nummer

Ilse Blaauw

De zomer is omgevlogen! Wat hebben we
kunnen genieten van mooi en heet weer!
Al met al hebben de Rowôlmers weer
genoeg beleefd om voor een mooi gevulde
Wôlmer te zorgen. En dat is fijn, want
hoewel wij een redactie zijn, die graag
een mooie school- en dorpskrant voor u
maken, wij kunnen dat niet alleen! Wij
zijn erg blij met al die dorpsgenoten, die
ons daar bij helpen. (Naast de stukjes van
diegenen die elke maand weer zitten te
zweten om een mooi stuk te schrijven zijn
we ook erg blij met alles wat daarnaast aan
ons wordt gestuurd.) We hebben er weer
een nieuwe schrijver bij: Jan van der Heide
zal de komende tijd ons meenemen in de
wereld van de wel hele bijzondere bodemgesteldheid in en om Rowol. Blader snel
door naar pagina 30 voor de eerste aflevering van zijn rubriek ‘Turf, jenever en
potklei’.
Onze oproep voor nieuwe redactieleden
heeft een aantal aanmeldingen opgeleverd. Ook daar zijn we blij mee. Omdat de
Wôlmer een SCHOOL- en dorpskrant is, zijn
we nog steeds op zoek naar een ouder van
een kind op de basisschool. Schiet gerust
één van de redactieleden aan om wat
toe te lichten. Of mail naar het bekende
emailadres.
Oproep jubilea
Zoals u weet besteden wij, als diegene er
prijs op stelt, aandacht aan jubilea, zowel
huwelijken als dorpsgenoten die 80 jaar
worden. Kent u mensen die binnenkort
een jubileum vieren? Geef het dan door
aan de redactie!
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

De Wôlmer is in juli en augustus niet verschenen, maar toch is er in die maanden
wel het een en ander gebeurd in ons dorp.
De zomermarkt voor de molen was namelijk een goed bezet evenement, zowel wat
deelnemers betreft als bezoekers.
Ook mocht de molen tijdens de Drentse
Molendag de nodige bezoekers ontvangen en trok het Openluchtspel ruim 1600
belangstellenden. Het schitterende weer
heeft hieraan meegewerktb, maar ook
het goede spel en de entourage er om
heen,heeft een flinke bijdrage geleverd.
Zo zie je maar weer eens waar een klein
dorp groot in kan zijn, met dank aan al die
vrijwilligers, die zich steeds weer belangeloos inzetten. Hulde!
Sluipverkeer aan banden gelegd
Doordat de weg Peize – Groningen drie
weken werd afgesloten i.v.m. werkzaamheden, werd het verkeer omgeleid via
Leek en de A7. Een prima oplossing, zij
het niet, dat die route voor veel automobilisten om is en dus tijd kost. En dat is
natuurlijk tegen het zere been getrapt.
Vandaar dat de sluiproute via Roderwolde
werd genomen. De eerste dag al was er, in
het bijzonder tijdens de spits, in ons dorp
een ware stroom van auto’s achter elkaar.
Natuurlijk werd er direct bij de gemeente
aan de bel getrokken en gelukkig vond
men daar een luisterend oor. Er werden
borden geplaatst met de tekst UITSLUITEND
BESTEMMINGSVERKEER en verkeersregelaars ingezet, die automobilisten, die niet
konden aantonen in Roderwolde te moeten zijn, meteen terugstuurden. Dit wierp
zijn vruchten af, want hoewel er nog wel
sprake is van meer verkeer dan anders, is

de toestroom tijdens de spits behoorlijk
afgenomen.
Renovatie woningen Kruiskamp gestart
Inmiddels zijn de aannemers Tadema en
Dries begonnen met de renovatiewerkzaamheden aan de Kruiskamp. Er wordt
vooral gewerkt aan een goede isolatie van
de huizen.
Nieuwe verlichting tennisbaan
Om aan energiebesparing te doen had
het bestuur van de tennisvereniging
Roderwolde besloten om de lampen op de
baan te vervangen door ledverlichting. Dat
geschiedde, maar toen het licht voor het
eerst aan ging, werd niet de baan verlicht,
maar de hele omgeving.
Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn
en onmiddellijk is de verantwoordelijke
installateur ter verantwoording geroepen
om het euvel te verhelpen. En dat is ook op
zeer korte termijn gebeurd.
Politie op klaarlichte dag ter plekke
Opeens waren maar liefst 3 politiewagens
met 5 agenten aanwezig op de Hoofdstraat.
Wat zou er wel niet aan de hand zijn. Het
moet iets bijzonders zijn geweest, want
anders komen ze niet zomaar. Er bleek
een hond losgebroken te zijn, waarvan
bekend was, dat het beest zonder baasje
niet te vertrouwen was. Daarom is de politie gewaarschuwd en die kwam. Er is nog
geprobeerd het dier te vangen, maar zonder resultaat. Toen ze de bazin uiteindelijk
konden bereiken en die arriveerde, was
het dier ook snel weer onder controle. De
bazin heeft haar excuses aangeboden voor
het ongemak.
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Houten beeld bij het Oerwoudmonument
Misschien is het u opgevallen, dat er bij het
oerwoudmonument aan de Hooiweg een
houten beeld is geplaatst. Het beeld stelt
een otter voor en is gemaakt de boswachter/houtkunstenaar Albert Broekman van
Staatsbosbeheer. Hij heeft er 4 gemaakt
en die staan op verschillende plaatsen in
de Onlanden en stellen de kenmerkendste
dieren voor, die daar leven.
Om deze beelden te bekijken en te genieten van de natuur in de Onlanden is er een
fietsroute langs de beelden gemaakt. Die

is o.a. verkrijgbaar bij Cnossen aan het
Leekstermeer en het nieuwe gebouw van
Staatsbosbeheer in de bossen van Norg,
nabij theehuis De Bosrand aan de weg naar
Donderen.
Waar is het fietspad
Bij een rondje op de fiets door de Onlanden
viel mij bijgaande foto op.Het blijkt een
verplicht fietspad te zijn, maar ik kon die
niet vinden.
U misschien?
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Start van het schooljaar
Na de zomervakantie hebben we iedereen
weer van harte welkom geheten op onze
school. De eerste week van het schooljaar zijn we in alle groepen gestart met
de vakantieverhalen, het wennen aan
de nieuwe groepssamenstelling en het
bespreken van afspraken en regels die we
op school hebben. We zijn dit schooljaar
gestart met 42 leerlingen. Deze leerlingen
zijn verdeeld over drie groepen.
Groep 1/2
: juf Anyta maandag en
dinsdag, juf Marije H. woensdag t/m
vrijdag
Groep 3/4/5 : meester Mark op maandag
en juf Marijke dinsdag t/m woensdag
Groep 6/7/8 : juf Marije W op maandag/dinsdag en donderdag/vrijdag en juf
Jolanda op woensdag
Meester Mark zal ook op dinsdag aanwezig
zijn om aan een kleine groep les te geven
en het team te ondersteunen.
Directeur Erik Beumer is op dinsdag en
donderdag aanwezig op het Palet. Op
maandag neemt Marijke Vrij taken van
hem op zich. Verder bestaat ons team uit
IB-er Rita Schuurman (op woensdag aanwezig) en conciërge Ko Sap op woensdag
en donderdag.
Schooltijden
Het komende schooljaar zijn de schooltijden voor groep 1 t/m 8 weer iedere dag
gelijk. Alle groepen starten ’s ochtends om
8.30u tot ’s middags 14.00u. Van 12.00u tot

12.30u is er een lunchpauze en blijven alle
leerlingen op school.
Regels en afspraken op school
Onze schoolregels zijn:
1 Samen spelen, samen sporten, samen
werken, samen opruimen. Samen lukt
alles beter.
2 pullen van een ander zijn net zoveel
waard als je eigen spullen.
3 Luister goed naar elkaar en laat dat ook
zien.
4 Allemaal hetzelfde is ook maar saai.
5 Ruzie? Praten helpt, schoppen en slaan
niet.
6 Voor schooltijd en in de pauze speel je
op het schoolplein.
T.a.v. het gebruik van het plein en de veiligheid hebben we de volgende afspraken
gemaakt:
7 Er mag op het kleine plein niet worden
gevoetbald.
8 Het is niet toegestaan op het plein te
fietsen (buiten fietsdagen om).
9 We vinden het leuk en gezellig dat er
ook na schooltijd op het
10 plein wordt gespeeld, maar dan wel met
de nadruk op spelen.
Naast deze algemene regels is er in iedere
groep aandacht voor afspraken die in de
groep gelden. Deze afspraken worden
zoveel mogelijk in overleg met de leerlingen gemaakt.
Leerlingenraad
De leerlingenraad van groep 6/7/8 brengt
in de eerste schoolweken, middels een
campagne, een aantal schoolregels bij de
medeleerlingen onder de aandacht.

 De Wôlmer  september 2019  pagina 6

Kinderboekenweek
2019
De
Kinderboekenweek
is de grootste
leesbevorderingscampagne voor
kinderen in
Nederland en vindt
dit jaar plaats van
woensdag 2 t/m
zondag 13 oktober.
Het thema van dit jaar is “reis mee”, waarbij boeken over voertuigen centraal zullen
staan. Het Kinderboekenweekgeschenk
2019 is “Haaientanden” van Anna Woltz.
U krijgt het geschenk van de boekverkoper bij besteding van € 10,- aan
Nederlandstalige kinderboeken.
Floralia 12 oktober
De jaarlijkse Floralia vindt plaats op zaterdag 12 oktober 2019. Het thema sluit dit
jaar aan bij de kinderboekenweek: Reis
mee! Deze activiteit wordt georganiseerd
door VOOOR. U bent uiteraard weer van
harte welkom!
Ateliers
Vorig schooljaar zijn we begonnen met
ateliers op vrijdagmiddag. Dit houdt in
dat alle leerlingen van groep 1 t/m 8, voor
een periode van 3 weken, een activiteit
(onder leiding van een leerkracht) kiezen
op vrijdagmiddag. Deze activiteiten zijn
bijvoorbeeld op het gebied van techniek,
koken, creatief of ICT. Dit schooljaar hebben we in totaal 6x een atelier ingepland.
In de eerste serie ateliers sluiten we aan het
bij het thema van de Kinderboekenweek/
Floralia.
In de toekomst zouden we het ook erg leuk
vinden gebruik te maken van de vaardigheden en talenten van ouders, opa’s

en oma’s of buurtgenoten. Dus: kent, of
bent(!), u iemand die het leuk vindt 3 vrijdagmiddagen een lessenserie te verzorgen
aan een klein groepje kinderen? Laat het
ons weten!
Kinderpostzegelactie 2019
Vanaf woensdag
25 september t/m
2 oktober 2019 is
het weer zover: de
Kinderpostzegelactie.
Ruim 160.000 kinderen gaan weer
langs de deuren.
Hun missie: 400.000
kinderen helpen aan een goed thuis. Voor
kinderen, door kinderen, dat is het motto
van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar
zetten duizenden kinderen zich in zodat
andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan
langs de deuren om postzegels en andere
leuke producten te verkopen. En dat al
generaties lang. De Kinderpostzegelactie
wordt sinds 1948 gehouden en is uniek!
Oktobermaand kindermaand
Tijdens
Oktobermaand
Kindermaand
kunnen kinderen gratis
deelnemen
aan culturele
activiteiten
in Drenthe,
Groningen
en Friesland. Jaarlijks organiseren de
deelnemende instellingen workshops,
rondleidingen en voorstellingen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Op deze manier
kunnen kinderen zonder kosten kennis maken met culturele organisaties en
kunstzinnige activiteiten. www.kindermaand.nl/kindermaand
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café HET RODE HERT

voor al uw voetproblemen

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

| Hoofdstraat 44 Roderwolde

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

FOKKO RIJKENS
Hoofdstraat 80, Roderwolde

Kunstenaar/Curator/Docent

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

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

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

Middenbouw
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Met de peuters zijn we gestart met het
thema “ Welkom” . Er werd voorgelezen
uit het boek : 12 kleine peuters, over hoe
het is als je nieuw in de peuterklas komt.
Dat was natuurlijk van toepassing op Eva
en Eva, die nieuw bij ons in de peutergroep
kwamen. Inmiddels kan ik zeggen dat zij
zich er helemaal thuis voelen.
We hebben een mooie schooltas geknutseld, een vis, en een regenboog.
Het gaat hierbij vooral om het ontdekken
van materialen. Verder zijn de peuters
aan het leren om naar de wc te gaan, na
het plassen handen wassen, En op elkaar
wachten.

Peuterspeelzaal Dreumes en
Buitenschoolse opvang
We zijn na de zomervakantie gestart met
op de maandag BSO. Er zijn op dit moment
twee jongens, verwacht wordt dat er in de
toekomst wel meer speelkameraadjes bij
komen. Ook zijn er nieuwe kinderen bij
gekomen: Mats, Jurre, Sanne en Ilse. Wij
wensen hen een fijne tijd op de BSO toe!

Ik heb altijd met veel plezier hier gewerkt,
maar ik ga per 1 oktober weer in Norg
werken op het kinderdagverblijf. Inge van
Hettema gaat mij vervangen op de BSO, zij
maakt binnenkort kennis met de ouders
en kinderen.Voor de peuterspeelgroep
is nog niet bekend wie mij vangt, maar
daar wordt achter de schermen hard aan
gewerkt.

Groetjes, Astrid Jonkman (peuterspeelgroep en BSO)
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Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen
VOORAANKONDIGING
Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen
Woensdag 27 november 2019
Aanvang 20.00 uur
Café Het Rode Hert

Sluipverkeer Roderwolde september 2019,
door Jan Visser (voorzitter)
Doordat de Peizermade van 2 tot 27
september is afgesloten, hebben wij in
Roderwolde heel veel verkeer te verduren.
Op zich misschien nog niet zo’n probleem
ware het niet dat er tussen dit vele verkeer diverse aso’s zitten die veel te hard
en onverantwoord rijden. Mede hierdoor
zijn de contacten tussen de gemeente
Noordenveld en Dorpsbelangen ontstaan.
Hieronder een opsomming wat er intussen
allemaal is gebeurd
Ik ben op donderdag 29 augustus, op
mijn vakantieadres, gebeld door Frank
Bouma van de gemeente Noordenveld. De
Gemeente was niet op de hoogte gesteld
door de Provincie dat de Peizermade
langdurig buiten gebruik zou zijn. De
Gemeente voorzag hierdoor problemen in Roderwolde vanwege mogelijk
sluipverkeer.

extra borden ging plaatsen om het verkeer
over Leek (A7) te leiden.
Maandag 2 september, intussen weer
thuis, chaos in Roderwolde en Matsloot.
De idioten die Roderwolde en Matsloot
gebruikten als racebaan waren niet te tellen. Schoolkinderen durfden niet meer
op fiets naar school. Pastorielaan wordt
gebruikt om eerder op de Hooiweg te
komen dan de auto welke zich aan de snelheid houdt.
Bij nader onderzoek bleek dat de bebording door de Provincie minimaal was.
Gebeld met Frank dat dit niet werkte en
dat er op korte termijn iets moest gebeuren
anders waren wij als Rowolmers genoodzaakt zelf oplossingen te zoeken met alle
gevolgen van dien. Frank opnieuw contact
gehad met de Provincie dat de bebording
beter moest en dat er tevens verkeersregelaars nodig waren.

Na ons gesprek is de Gemeente in overleg gegaan met de provincie om passende
maatregelen te treffen om het sluipverkeer
tegen te gaan.

Dinsdag 3 september ben ik terug gebeld
door Frank en op de hoogte gesteld dat
de Provincie niets meer ging doen. Frank
kwam met het voorstel dat de Gemeente
nu ging proberen om verkeersregelaars
in te zetten en of de politie misschien kon
gaan handhaven wat betreft de snelheid.
Dinsdagmiddag teruggebeld door Frank
dat de verkeersregelaars nog niet zeker
was, aangezien dit door de wethouder
geregeld moest worden, maar dat er vanaf
donderdag 5 september politie aanwezig
zou zijn, zowel opvallend als onopvallend.

Op vrijdag 30 augustus, nog steeds op
mijn vakantieadres, kreeg ik het bericht
door van Frank dat de Provincie een aantal

Frank wilde de situatie in Roderwolde met
eigen ogen zien en daarom hebben wij op
donderdagmorgen 5 september 08.15 uur
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voor de school afgesproken. Wij waren
daar aanwezig met 3 D.B. bestuursleden,
Siem ter Steege, Erik v.d.Veen en mijn
persoontje.
Het was ongelooflijk hoe langzaam er
“meestal” werd gereden toen wij daar stonden te kijken. De invloed van de politie
was duidelijk merkbaar.
Op vrijdag 6 september kreeg ik bericht
dat de wethouder Alex Wekema had toegestemd in verkeersregelaars voor de eerste
3 dagen van de volgende week, 9,10 en 11
september. Wanneer de noodzaak daar
was konden de verkeersregelaars langer
worden ingehuurd.
Alex Wekema belde mij ook nog op vrijdag
dat de Gemeente ook voor een voldongen
feit is gezet door de Provincie, normaal
gesproken krijgt de gemeente 3 of 4 maanden van te voren bericht zodat een en
ander goed geregeld kan worden.
Namens Dorpsbelangen heb ik Alex
bedankt voor de uitstekende samenwerking tussen de Gemeente (Frank) en
Dorpsbelangen en dat wij bijzonder tevreden zijn hoe de zaken tot dusver verlopen.
Het blijft natuurlijk afwachten of er nog
weer problemen komen en wij zullen niet
alle maniakken kunnen tegenhouden,
maar zoals het nu is lijkt alles redelijk rustig te verlopen.
Natuurlijk horen wij graag wanneer het
hier of daar weer uit de hand dreigt te
lopen.
P.S. Hierbij vraag ik ook alle Rowolmers
om rekening te houden met de aangegeven
snelheden.

Rondje rondom de
Jacobskerk Roderwolde
Verhuizen, wat leer je er van
Je spullen verhuizen is niet leuk. Heel
veel spullen verhuizen is een totale ramp.
Wat een stress! Je moet bedenken hoe je
alles gaat inpakken. In welke volgorde. Je
moet verzinnen wat je op de stickers gaat
schrijven. Zodat je je strijkbout straks niet
terugvindt tussen de augurkjes in het zuur.
Maar dat is nog niet alles. Verhuizen betekent ook: achterlaten waar je van bent gaan
houden. Je veilige plek, de lieve mensen
om je heen. Je reist naar een plek waar nog
niets bekend is. Ons nieuwe huis is prachtig en er is heel hard aan gewerkt. Maar het
‘vertelt’ ons nog niks. In dit huis hebben
we nog helemaal niets meegemaakt. De
kamers hebben voor ons nog geen verhalen. En de namen van onze buren kunnen
we nog niet onthouden. “Hej, buurman!”,
roepen we dus maar.
Wie verhuist, moet veel geduld hebben. En
een groot portie vertrouwen. De afgelopen
weken hebben mij geleerd dat ik van beide
nog wel het een en ander te kort kom. Als
bij een hogedrukpan vloog het ventieltje
er geregeld af. Maar goed. We zijn er. De
spullen staan op hun plek. De vogeltjes zitten al weer in hun volière. Het wordt hier
vast een goede tijd. En we hopen natuurlijk
dat het samen met jullie fijn wordt. Ik ben
dominee voor Roden-Oost en Roderwolde.
Mijn man Henk is kunstschilder en heeft –
toevallig!- kunstbenen. Niet beschilderd.
En ik? Ik moet nou toch maar eens beginnen aan het opbouwen van een beetje
vertrouwen. En ehh.. geduld.
Met een hartelijke groet, Sybrand van Dijk
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Koffiedrinken
Afgelopen dinsdag 3 september “zou” de
eerste keer koffieochtend na de zomervakantie zijn. Helaas voor de aanwezige
personen was (door een communicatiestoornis) de deur niet los en was er ook
geen koffie. Hiervoor onze oprechte
excuses !! Dinsdag 1 oktober gaan we in
de herkansing en hopen om 10.00 uur een
groot aantal mensen te mogen begroeten.
Tot 11.30 uur kunt u onder het genot van
een kopje koffie en/of thee met iets lekkers met elkaar praten. U bent van harte
welkom !!!

een “hagenpreek” . Het thema hiervan
was “Verkeerd Verbonden” , hij borduurde
daarbij voort op de voorstellingen van
openluchtspel en gebruikte hiervoor de
tekst uit Exodus 29: 14b-30 (Jakob trouwt
met Rachel en Lea). Het was dan ook
heel erg leuk dat een aantal spelers van
het openluchtspel meewerkten aan deze
dienst, waarvoor nogmaals onze dank.
Zoals elk jaar werden de liederen begeleid
door Muziekvereniging Oranje onder leiding van Wilbert Zwier. Het is fijn dat zij
elk jaar weer mee willen werken aan deze
dienst.

Openluchtdienst 25 augustus 2019
Gelukkig hadden de voorspellers van het
weer het deze keer bij het rechte eind en
was het zowel tijdens de uitvoeringen van
het openluchtspel als de openluchtdienst
van 25 augustus prachtig weer.
Omdat er deze zondag alleen in
Roderwolde een dienst was kwamen er
ook vanuit Roden (en andere plaatsen)
een groot aantal mensen. We mochten
deze prachtige ochtend ongeveer 300
mensen begroeten. De bezoekers zaten
in de schaduw maar op het toneel (waar
de muzikanten van Oranje en de spelers
van het openluchtspel zaten) scheen de
zon volop Ds. Walter Meijles ging voor
en hield als “dominee op doorrrrrrrtocht”
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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

Tennisvereniging Roderwolde
Gravel glamour
Zondag 8 september was het zo ver, op het
tennispark in Roderwolde ging er gespeeld
worden om de felbegeerde titel van clubkampioen in het dubbelspel. Zowel voor
de dames- als de herencategorie kon de
club ook dit jaar weer rekenen op een
mooi spelersveld, wat er bij de heren zelfs
toe leidde dat er in twee poules gespeeld
werd. Spelers van de oude garde, maar ook
nieuwe leden van de vereniging kwam ter
plaatse voor deze jaarlijkse krachtmeting.
Zonder deelnemers geen plezier!
De weersvooruitzichten waren de hele
week somber geweest. Voorbereid op het
ergste arriveerden de deelnemers aan
het begin van de middag op het veld, om
de hele middag getrakteerd te worden op
een zonovergoten dag tennisplezier. De
organisatie had een mooi speelschema in
elkaar gezet waardoor het publiek en de
pauzerende spelers vermaakt werden met
aantrekkelijke wedstrijden. De koppels
waren aan elkaar gewaagd; bij de laatste
wedstrijd in de A poule van het heren
dubbelspel was het zo spannend dat in de
laatste game in de laatste minuut de uiteindelijke uitslag van de dag bepaald werd.
Uiteindelijk mochten Lia Snoek en Ada van
Dijk aan het eind van de dag met de titel in
de damesdubbel naar huis. Pieter van den
Bosch en Hans Dijkstra schreven de titel

bij de heren hun naam. Afgesloten met een
gezellige borrel en een evaluatie van de
geleverde sportieve prestaties werd teruggekeken op een zeer geslaagde editie van
de clubkampioenschappen.
Nieuwe ledverlichting
In kader van duurzaam omgaan met energie heeft de tennisvereniging besloten
om de huidige gaslampen te vervangen
door ledverlichting. Op 27 augustus is het
plan uitgevoerd. Tijdens het testen van de
verlichting op de betreffende avond is snel
gebleken dat diverse straten volledig werden verlicht. Hierop hebben wij direct de
aannemer geinformerd over het probleem
en verzocht dit op te lossen. Dat heeft hij
op 10 september gedaan. Namens de tennisvereniging excuus voor de overlast.

T.V. Roderwolde is altijd op zoek naar
nieuwe leden. Enthousiast? Meld je aan
via roderwoldetennis.nl!
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Rowolmer Archief
Berigt 57: de ouderavond van 23 maart 1954
Ook 65 jaar geleden hoorde een toneeluitvoering door de vijfde en zesde klas
bij een feestelijke ouderavond. Wat wel
anders was, was de aanvangstijd: al om
half zeven ’s avonds! Dat was gezien het
programma wel nodig, want er werd
begonnen in de school met “Bezichtiging
van het werk van de leerlingen”, gevolgd
door de vergadering. Hierna verkaste het
hele gezelschap naar café Hoff voor twee
korte toneelstukjes.
Een drukke tijd voor het nieuwe schoolhoofd Van der Velde, die meester Cremer
op 1 januari was opgevolgd.
De notulen geven een mooi kijkje op wat er
in die tijd zoal rond de school speelde:
“Verder deelt het hoofd nog mede dat het
leerlingen getal 78 gedraagt en dat er na
de onderwijzers-examens vrij zeker weer
een onderwijzeres kan worden benoemd.
Verder komt ter sprake het betegelen van
het schoolplein wat als een groote verbetering wordt beschouwd en had meester
dan gaarne, zoo het eenigzins mogelijk is,
dat de kinderen op de dagen van gymnastiekles gymnastiekschoenen mee nemen,
verder dat de woning voor het hoofd
spoedig gereed mag komen, over het werk
van de schoolarts, de verstrekking van
vitaminen en over het goedgeslaagde ijsfeest, ook komt de schoolmelkvoorziening
nog ter sprake. Bij de Rondvraag vraagt
Mej. Smilda-Meijer of het niet mogelijk is
om de aanvang van de schooluren iets te
vervroegen. Besloten wordt gedurende
de zomermaanden te beginnen om kwart
voor 9 en ’s middags om kwart over 1. Ook
vraagt Mej. Smilda-Meijer wanneer de

kinderen op ‘t schoolplein mogen komen,
waarop het hoofd antwoordt dat ze direct
op het schoolplein mogen komen, omdat
dit beter wordt geacht dan dat ze op de
straat blijven. Dan komt ter sprake: een
schoolfeest of een schoolreisje. Daar de
school in 1956 85 jaar zal hebben bestaan
wordt besloten dan een schoolfeest te houden en deze zomer weer schoolreisjes wat
ook door de kinderen wordt geprefereerd.
Ook de schoolreisjes zou het nieuwe hoofd
gaarne in nieuwe banen leiden, hij zou nl.
met de 5 en 6e klas leerlingen op de fiets
door Drente en dan in de jeugdherbergen
overnachten. Na de financieele kant te
hebben bekeken wordt aldus besloten en
daar het ondertussen al 9 uur is geworden
sluit de hr. v.d. Velde dit eerste gedeelte,
waarna allen zich naar ’t café Hoff begeven, waar toen ook aanwezig waren de
hr. Burgemeester Cramer en ook het oud
hoofd de hr. Cremer, die dan ook hartelijk
welkom worden geheten. Hierna worden
door 5e en 6e klasse opgevoerd “Dokter
Alwetend” in 2 bedrijven en “Meester
zoekt een nieuwe huiskracht”, welke heel
aardig voor het voetlicht werden gebracht
waarvoor het personeel ook een woord
van lof toekomt, verder nog een paar filmpjes over een hooioogst in Zwitserland en
in Giethoorn.”
Voor de avond werden fraaie programma’s
in kleur vervaardigd (door de leerlingen
zelf ?)
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Vrouwenvereniging Roderwolde
Pannenkoeken eten
Woensdagavond 11 september 2019 had
de Vrouwenvereniging Roderwolde e.o.
haar eerste bijeenkomst na de zomervakantie. Er zou gefietst en gegeten worden.
Het bestuur had een mooie fietstocht uit
gestippeld dachten zij. Maar helaas het
mooie weer liet verstek gaan. Het regende
bijna de hele dag.
Daarom werden de dames in de auto’s
meegenomen naar het, op 1 augustus
geopende Rôner Pannenkoekenhuis aan de
Brink 37 in Roden. Toevallig werkt onze
jonge/oud Foxwolmer Rick Keizer daar. Ze
hadden keuze in pannenkoeken te over.
Met jam, ananas, kersen, chocolade, hagelslag, rozijnen, ijs en slagroom, met zalm,
brie, verschillende soorten vlees, ragout,
groenten, tonijn, spek, Je kon het zo gek
niet bedenken of ze hadden het.
En als dat nog niet genoeg was, kon je ook
nog keuzes maken om je eigen smaak pannenkoek samen te stellen. En dat, met er
naast een drankje of een wijntje. Heerlijk.
En de bediending was vriendelijk en zeer
behulpzaam. Iedereen deed uitstekend
zijn of haar best om het ons naar de zin te
maken. En dat is hun super gelukt, want
wij hebben een hele gezellige avond gehad,
een aanrader voor iedereen.

COLUMN

Oorlogsmuseum
Henk van Kalken

We betraden het terrein van het Museum
National d’Histoire Militaire in het plaatsje
Diekirch in Luxemburg. Een paar gerestaureerde tanks en een grote houwitser
stonden licht dreigend voor een fabrieksachtige loods opgesteld. Als we ons niet
netjes gedroegen konden we eraf worden
geschoten. De vriendelijke man bij de
receptie begroette ons in het Luxemburgs:
‘Moien.’ Twee letters verschil met ons
eigen Drents/Groningse ‘moi.’
Eenmaal binnen viel ik van de ene verbijstering in de andere. Naast allerlei
realistische diorama’s van mitrailleursnesten van zowel Duitse als Amerikaanse
origine lagen er vitrines vol met georganiseerde chaos, uitgevoerd in metaal,
emaille en bakeliet. Bestaande uit scheerspullen, brieven, foto’s, verroeste horloges,
medische instrumenten, een half vergaan
condoom en wapens in alle soorten, maten
en stadia van vergankelijkheid.
In een grote loods vol tanks stond ook een
prachtige Harley Davidson gebroederlijk naast een vervaarlijk ogende Duitse
vierling-flak. De geur van hete olie, bittere
rubberlucht en ongewassen textiel hing
prominent in de ruimte (bizar genoeg een
oude bierbrouwerij).
Ik heb een fascinatie voor de geschiedenis van W.O. II. Niet zo vreemd, want de
Slag om de Ardennen, ook bekend als The
Battle of the Bulge, die van half december
1944 t/m eind januari 1945 woedde, was
één van de gruwelijke voorspelen, voorafgaand aan mijn geboorte in april 1945.
90.000 Jonge geallieerde en Duitse mannen die aan deze waanzin deelnamen

 De Wôlmer  september 2019  pagina 20

lieten het leven. Niet te bevatten. Toen we
naar buiten gingen betraden drie Duitse
heren met zware bieropslagbuiken, korte
broek en Birkenstocksandalen de ruimte.
Zestigers, te jong om meegestreden te
hebben. Eén van hen boog zich enigszins
moeizaam vanwege genoemde opslagbuik,
over zijn leesbril heenturend naar een
kleine vitrine met daarin Nazi-symbolen,
een ss-dolk en een dofglanzend lugerpistool met ingelegd hakenkruis.
‘Schau mal wie schön, es war einmal so,’
fluisterde Herr Voorhang hees. Ik haalde
diep adem, liep naar buiten en herinnerde
mij een groot Nederlands journalist, W.F.
Brugsma. Ooit zei hij, verwijzend naar de
beruchte tekst boven de toegangspoorten
van de concentratiekampen: ‘Vergeven
maakt vrij.’

Hieronder nog een bericht van Henk
van Kalken:
Annulering boekpresentatie 27
september
Beste lezers, hierbij deel ik mede dat de
voorgenomen boekpresentatie in Het
Rode Hert op 27 september niet doorgaat. Wellicht komt er later nog een
signeersessie in combinatie met een
ander evenement.

INGEZONDEN

Hoe goed gaat het met
de economie nu er een
credietcrisis is?
Jeichien Speelman

De bananenhandelaar is de pisang en de
tabakshandelaar is de sigaar.

De bakker verdient geen droog brood meer
en de herenmode is de das omgedaan.
De lampenwinkeliers zien de toekomst duister in en de scheepvaart is de wind uit de
zeilen genomen.
Menig timmerman heeft er het bijltje bij
neergelegd, terwijl de kousenfabrieken er
geen gat meer in zien.
De horlogemakers zouden de tijd willen
terugzetten en de confectie-industrie moet
er een mouw aan passen.
De tuinders heeft men knollen voor citroenen verkocht en de binnen schippers zijn aan
lager wal geraakt.
De chauffeurs zijn de macht over het stuur
kwijt omdat de wegen aan belasting bezweken zijn.
De wielrenners weten niet meer rond te
komen en de badmeesters kunnen het hoofd
niet boven water houden.
De bierbrouwers moeten uit een ander vaatje
tappen en voor de bioscopen valt het doek.
De kwekers zitten op zwart zaad, de schoorsteenvegers komen op straat te staan en
de stratenmakers kunnen wel op het dak
gaan zitten.
De mijnbouw graaft zijn eigen graf en bij
Rijnmond gaat de pijp uit.
De NS is het spoor bijster de luchtvaartmaatschappijen vliegen de lucht in, terwijl de
metselaars in de put zitten en de caféhouder
het zat is.
De kapper zit met zijn handen in het haar,
de boer is uit het veld geslagen en de helderzienden schemert het voor de ogen….
Zou het helpen als de wapenindustrie inzag
dat er geen schot meer in zit???			
Wat een wereld!!!!!!!
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boekhandel
daan nijman
heerestraat 87 • roden • 050 501 29 67
info@daannijman.nl • daannijman.nl

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

Workshop:
Maak je eigen routekaart naar Energie Neutraal Wonen
In de toekomst gaan we allemaal van het aardgas af. Dit betekent voor ieder een omschakeling.
En iedereen wil het liefst energieneutraal wonen (dan gebruik je evenveel energie als je opwekt).
Het vergt een aantal stappen om zover te komen. En het lukt alleen op een manier die bij jouw
huis, jouzelf, je gezin en jullie energiegedrag past.
Hiervoor hebben wij een handige aanpak
ontwikkelt. Om grip te krijgen op de verschillende stappen naar energieneutraal
wonen zonder aardgas gebruiken we de
routekaart naar Energie Neutraal Wonen.
Ben je geïnteresseerd en wil je graag
met je woning aan de slag? Meld je
dan aan voor de workshop van
Energiek Roderwolde. Onze energieadviseur Anita Speelman helpt je
graag verder. Deelname is gratis.

Inhoud workshop “Maak je eigen routekaart naar Energie Neutraal Wonen”
Hierbij bepaal je waar je woning staat op de routekaart. Je krijgt uitleg over de methode en gaat
zelf aan de slag. Met de hulp van Anita bepaal je het onderstaande:
● jouw EnergieAmbitie;
● jouw concrete EnergieWensen;
● welke EnergieFinanciering past bij jou om evt. energiebesparende verbeteringen aan je
woning mee te financieren;
● hoe je EnergieRekening scoort t.o.v. het Nederlands gemiddelde energieverbruik;
● of je je energieverbruik wilt gaan volgen via EnergieMonitoring;
● welk (voorlopig) EnergieLabel je woning heeft;
● hoe de EnergiePrestatie van de woning is. Je bepaalt in welke mate je woning is geïsoleerd
t.o.v. de huidige isolatiewaarden en welke kwaliteit de installatie van de verwarming, warm
water, ventilatie en/of zonne-energie heeft;
● of er EnergieVerlies is in je woning door tocht, vocht, naden en/of kieren;
● welke globale energiebesparende verbeteringen je aan je woning kunt treffen zonder gelijk in
detail de techniek in te duiken.
Wat levert het op?
● Je weet waar je staat op de routekaart en je weet in grote lijnen welke stappen je kunt volgen
om energieneutraal te gaan wonen.
● Je krijgt een map waarin je overzichtelijk je bevindingen hebt ingevuld. Dit is je eerste aanzet
tot een Energie Neutraal Wonen plan.
● Je krijgt de mogelijkheid geboden om je woning te laten doorrekenen door Anita.
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Energiek Roderwolde
Enthousiaste reacties deelnemers
workshop “Maak je eigen routekaart naar
energieneutraal wonen”

Op 3 juli jl. was de eerste workshop ‘Maak
je eigen routekaart naar Energie Neutraal
Wonen’
Doel van deze eerste workshop
Inventariseren waar je nu staat qua energiebesparende maatregelen en nadenken
wat je verder wilt hierin. Dit alles wordt in
een meerjarenplanning weggezet.
Hoe verliep de workshop
De deelnemers werden na een inleiding
door Energieadviseur Anita Speelman
flink aan het werk gezet om eens goed na
te denken over hoe hoog hun energieambitie is en of ze nog energie- cq. woonwensen
hebben. Want sommige wensen zijn
natuurlijk heel goed te combineren met het
energiezuiniger maken van je wonen.
Anita gebruikt hiervoor haar zogenaamde
routekaart naar Energie Neutraal Wonen.
Deze routekaart geeft de verschillende
stappen aan naar Energieneutraal wonen.
Ook bracht iedereen zijn energieverbruik in kaart, werden de isolatiewaarden

bepaald en werd gekeken of de installaties
nog up to date zijn. Alles werd ingevuld
in tabellen en daarin kon men gelijk zien
hoe of men het deed ten opzichte van een
vergelijkbare woning en een vergelijkbaar
huishouden. De wensen werden in een globale meerjarenplanning weggezet.
Aan het einde van de workshop werd
globaal ingegaan op eventueel te treffen
maatregelen zonder gelijk de techniek in
te gaan. Dat vonden sommige deelnemers
jammer, maar dit komt in de volgende
workshops aan de orde. Dan wordt er
dieper ingegaan op de mogelijk te treffen
bouwkundige- en installatietechnische
maatregelen.
De groep was erg enthousiast en gedreven,
ervaringen werden met elkaar gedeeld en
Anita ontving een aantal tips van de groep
om deze workshop verder te optimaliseren.
Vervolg
Dus, heeft u geen idee waar u moet beginnen met energiebesparing of bent u er wel
mee bezig geweest, maar weet u niet hoe u
verder moet om de volgende stap te maken
of twijfelt u of u wel de juiste beslissing
maakt, kom dan ook naar de workshop
‘Maak je eigen routekaart naar energieneutraal wonen’. De komende maanden

 De Wôlmer  september 2019  pagina 24

wordt deze workshop nog meerdere keren
gegeven. De data kunt u vinden op www.
energiekroderwolde.nl. Ook treft u binnenkort meer informatie aan op de site
over de vervolgwebshops.

RECEPT VAN DE MAAND

(Na-) Zomerse pastasalade met zalm óf
gerookte kip en pijnboompitten
Recept voor 4 personen
hh300 gram fusilli
hh1 komkommer
hh400 gram cherry tomaten
hh100 gram Rucola of babyspinazie
(babyspinazie is iets zachter van smaak)
hh90 gram groene pesto
hh4 flinke theelepels kappertjes
hh1 eetlepel zure room
hh250 gram warm gerookte zalm (in stukken) (of 200 gram gerookte kip en ca 50
gram pijnboompitten. De pijnboompitten kort roosteren in een koekenpan)
hhzout en peper naar smaak

EET SMAKELIJK !

1 Kook de pasta beetgaar, spoel af onder

koud water.
2 Was de komkommer en tomaten.

Snijd de komkommer overdwars doormidden en herhaal dit met de halve
komkommers. Snijd nu in plakjes van
ca. 1 cm. Halveer de tomaten.
3 Meng de pasta, komkommer, tomaten,
zure room, pesto, kappertjes en rucola/
babyspinazie. Breng op smaak met zout
en peper
4 Voeg tot slot de zalmstukken of
gerookte kip en pijnboompitten toe

De redactie is blij dat het stokje voor de
receptenrubriek is overgenomen door
Martin en Karin Belga.
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VAN ONDER DE WIEKEN

Even terugkijken
Dirk Magré

Wat lijkt het al weer lang geleden dat de
laatste Wôlmer verscheen. Nu is het dus
tijd om terug te kijken op wat voor molen
Woldzigt allemaal belangrijk is geweest
sinds 15 juni (toen schreef ik mijn laatste
aflevering voor de vakantie),
15 juni Duitse MIO’s
Op 15 juni kregen we een groep Duitse
Molenaars In Opleiding op bezoek. Zij
wilden wel eens kennismaken met hoe dat
olieslaan nou precies in zijn werk gaat.
We hadden om 10:00 uur afgesproken.
Tegelijkertijd echter wad dwars door ons
dorp een wielerronde aan de gang en
waren de doorgaande wegen alleen onder
escorte te bereiden. Het was dus spannend
of ze er wel door zouden komen. De koffie
stond al uitgebreid klaar, maar het duurde
meer dan 30 minuten voor een Duits busje
voor de molen stopte en de molenaars dus
gearriveerd waren.
Eerst maar een kop koffie en daarna in
groepjes een poosje meelopen met onze
olieslagers.
De reactie waren heel verschillend. De ene
(ruime) helft was er bijna niet meer van
weg te slaan, terwijl de andere helft het
binnen de kortste keren voor gezien hield.
Wat ons betreft allemaal goed. Wij zijn
zeer enthousiast over het mooie (antieke)
ambacht van olieslaan. Natuurlijk hoeft
niet iedereen dat met ons te delen. Het
goede is dat toch een aanzienlijk deel van
deze mensen enthousiast is gemaakt voor
dit werk.

Na een kop soep en een paar broodjes zijn
ze in het begin van de middag weer vertrokken om nog een paar andere molens te
bezoeken.
26 juli presentatie MuseumTV
Zoals al eerder gemeld is in de molen in het
voorjaar uitgebreid gefilmd voor een minidocumentaire over Woldzigt in het kader
van MuseumTV. Dit was een project waar
in totaal bij zo’n 15 verschillende musea dit
soort documentaires zijn gemaakt.
Op 26 juli werden alle gemaakt filmpjes
voor genodigden (voornamelijk de deelnemende musea) gepresenteerd. Daarbij
bleek ons (Harm Jansen en ikzelf) dat
een molen toch wel iets anders is om te
presenteren dan een museum. Met name
door het olieslaan is er zo veel in de molen
te beleven en in beeld te brengen, dat het
(naar onze mening) filmpje van Woldzigt
wel zo ongeveer het meest dynamische is
geworden.
Je kunt het bekijken via onze website www.
woldzigt-roderwolde.nl. Klik dan in de
bovenbalk op “filmpjes en links”. Dan een
klein beetje naar beneden scrollen en dan
zie je: “MuseumTV mini documentaire”
Daar op klikken en het filmpje komt er
voor (totale duur 6 min. en 23 seconden).
11 augustus zomermarkt
Zoals bijna elk jaar is de tweede zondag in
augustus een van de hoogtepunten op het
terrein voor de molen. De Meulenkaomer
organiseert dan haar zomermarkt. Ook dit
jaar weer een super gezellig gebeuren met
een mooi aantal bezoekers. ’s Morgens leek
het een beetje tegen te vallen, maar in de
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middag werd het echt nog gezellig druk.
De Meulenkaomer zelf zal hierover vast
ook wel uitgebreid verslag doen in deze
Wôlmer.

de bode. Het is allemaal goed gekomen.
Twee weken later stonden er 80 blikken
met 2½ liter Natuleum op de stoep. Keurig
volgens afspraak.

Voor de molen is dit ook altijd goed voor de
bezoekersaantallen. Deze dag noteerden
we 64 betalende bezoekers in de molen.
De hele dag werd olie geslagen. Het was
dus voor die bezoekers ook echt de moeite
waar om een poosje binnen in de molen te
zijn.

24 augustus Drentse Molendag
De Drentse Molendag is ooit in het leven
geroepen om er voor te zorgen dat zo veel
mogelijk molens in Drenthe geopend zullen zijn. Dit om het voor molenaars (en
molenaars in opleiding) aantrekkelijk
te maken naar onze provincie te komen
en daarbij een flink aantal molens te
bezoeken.

19 augustus lijnolie naar Tiel
Af en toe hebben we weer 8 emmers lijnolie van 20 liter helemaal vol. Die gaan dan
naar het bedrijf Vliegenthart in Tiel die
van 155 liter lijnolie 200 liter Natuleum
maakt. Die Natuleum kopen we dan weer
terug en is bij ons in de molen te koop.
Gelukkig neemt Het Drentse Landschap
ook een fors deel van de geproduceerde
Natuleum van ons over.
Op 19 augustus kreeg ik de mededeling:
zet maar op een pallet buiten, dan wordt
het wel door onze bodedienst opgehaald.
Dus zo stonden er twee dagen 8 blikken
lijnolie voor de molen in afwachting van

Ons paradepaardje is natuurlijk het
olieslaan echt mee te kunnen maken. Dus
deze dag werd er ook de hele dag (10:00
– 17:00 uur) olie geslagen. Niet alleen molenaars wisten ons te vinden. Ook een 20-tal
van andere bezoekers hebben we kunnen
verwelkomen. Tussen de middag genoten
ook heel wat mensen van de met meel van
de molen gebakken pannenkoeken.
14 en 15 september Open Monumenten
Dagen
Ook dit is een jaarlijks terugkerend evenement. Twee dagen lang is de molen gratis
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toegankelijk voor alle publiek. Op zaterdag werd de hele dag olie geslagen. Helaas
was er onvoldoende wind om de wieken te
laten draaien. Onze ouwe trouwe elektromotor heeft er deze dag weer voor gezorgd
dat we prima aan de slag konden. Er zijn
heel wat litertjes olie geproduceerd. We
hebben zo goed mogelijk geturfd hoeveel
mensen zijn binnengekomen: 142.
Op zondag (tegelijk met de Rowolmer Fair)
werd er geen olie geslagen. Wel kon de
molen worden bezichtigd. Nu was er wel
voldoende wind dus de wieken (met de
vlaggetjes er in) gingen heerlijk rond. Deze
dag telden we 289 bezoekers (als we ze
allemaal wel hebben geteld). Beide dagen
werd door de dames van de Meulenkaomer
koffie en thee en heerlijk eigengemaakt
gebak (onder andere poffert) geserveerd
op het ingerichte terras op het grasveld.
Uilen in de molen
Op 1 augustus kwam ik in de kap van de
molen en daar ben ik best even geschrokken. Op de vloer van de kapzolder lag
allemaal vogelpoep. Toen ik verder naar

boven klom vloog er een uil door de kap.
Nadat het luik in de achterkant van de kap
was geopend vloog deze uit direct naar
buiten. Ergens achter een van de balken
zat er nog een. Waarschijnlijk een jong, die
de weg naar buiten niet meer had gevonden en hier door zijn of haar ouders was
gevoed.
Niet alleen een heleboel poep, maar ook
een fors aantal uilenballen was het resultaat. Toen Lia Snoek daarvan hoorde werd
ze direct enthousiast. Wil Schröder kan ze
prima gebruiken om met kinderen “uilenballen te gaan pluizen”. Dus alles zo goed
mogelijk verzameld en ruim 20 uilenballen kunnen overhandigen. Dienen die nog
weer een educatief doel!
Flesjes gezocht
In de molen doen we ook aan recycling.
We verkopen onze lijnolie in hergebruikte
flessen van 1 en van een halve liter. Ook is
er veel belangstelling voor de kleine flesjes
(0,185 liter). Met name de voorraad van die
kleine flesjes is op dit moment uitgeput.
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Activiteiten Woldzigt en voor de komende
tijd:

Dus: gebruik je van die kleine flesjes voor
koffiemelk: gooi ze s.v.p. niet in de glasbak, maar breng ze (mèt dop) bij ons in de
molen. We kunnen ze heel goed gebruiken!

hhVrijdag 20 september: Seizoens sluiting
Niet dat we hier een bijzondere gebeurtenis aan geven, maar na deze datum is
de molen tot eind april weer alleen de
eerste zaterdag van de maand ’s middags open en wordt er olie geslagen.
hhZaterdag 26 oktober: Nacht van de
nacht. We zijn nog druk met de voorbereiding van wat we die avond te bieden
hebben. Daarover lees je in de volgende
Wôlmer zeker meer.

De Meulenkaomer
De Open Monumentendagen 2019
De zomer is voorbij gevlogen. De kinderen gaan weer naar school, de eerste
herfstdagen hebben we over ons heen
gehad en de Open Monumentendagen liggen alweer achter ons. Een grote menigte
wist Roderwolde weer te vinden. Molen
Woldzigt was gratis toegankelijk en daar
hebben veel mensen gebruik van gemaakt.
Vanuit de Haven vertrok twee maal
per dag een praam naar het gemaal van
Peize, iedere keer afgeladen vol. Voor de
Meulenkaomer was een klein terras ingericht waar de medewerkers heerlijke koffie
en thee schonken. De poffert vond gretig
aftrek en vier liter bonenbrai was aan het
einde van de laatste dag schoon op.

weersomstandigheden waren bij beide evenementen prima zodat de mensen gezellig
bleven plakken.
Seizoensluiting
Eind september sluiten we de deuren van
de Meulenkaomer. We hebben een mooi
seizoen gehad. Er zijn een massa planten en sokken, grote en kleine, verkocht.
Potten jam, honing van Samber en heel
veel kaarten gingen over de toonbank.
Dankzij de hulp van een grote groep medewerkers kunnen we terugkijken op een
mooi seizoen. Allemaal hartelijk bedankt.
We openen weer eind april 2020.

De zomermarkt
Ook de Zomermarkt in augustus was
een groot succes. Veel inwoners van
Roderwolde, en vooral ook oud-inwoners,
maakten van de gelegenheid gebruik
om op het terras oude verhalen uit te
wisselen of om even bij te praten. De
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NATUUR EN OMGEVING

Turf, jenever en potklei
Jan van der Heide

1966- Mijnheer Hoeksema
“Nou Jaan, wat dou ai hier...” Het is al meer
dan een halve eeuw geleden dat een oude
Foxwolmer bij de Kleibos snel poolshoogte
komt nemen: een vreemde bus geparkeerd
bij Jansma, allerlei vreemd jonkvolk dat in
“de bos” verdwijnt, onder leiding van één of
andere figuur die (“nou moe’j toch opholl’n!”), op een homp klei staat te kauwen!
Zelf ben ik mogelijk nog verbaasder:
de dagexcursie naar het Noorden, een
verplicht nummer voor Wageningse
studenten Bodemkunde, voert me langs
wegen die steeds bekender worden en
brengt me uiteindelijk op de “Klaaiweg” in
Foxwolde. In de verte zie ik mijn ouderlijk
huis liggen.
Op het anemonenpaadje legt excursieleider
“Mijnheer” Hoeksema uit dat we hier staan
op een heel bijzondere en vrij zeldzame
grondsoort genaamd “Potklei”, één van
de oudste bodemtypen van Nederland dat
hier aan het oppervlakte ligt. Als geboren
Foxwolmer ken ik dat spul natuurlijk van
nabij en vrijwel uitsluitend in negatieve
zin, laat staan dat ik daar een excursie naar
toe zou willen organiseren. Leg dat maar
eens aan een mede-Foxwolmer uit....
Ik realiseer me daarom terdege dat een
serie stukjes in “De Wôlmer” over de
bodem rond Roderwolde*) geen gelopen
race is.
Maar toch..... Waar vind je zo’n afwisseling van bodemtypen als in deze omgeving,
grondsoorten die de afspiegeling zijn van

een bodemvorming die, zoals in het geval
van de potklei, honderdduizenden jaren
teruggaat, terwijl andere bodems nog maar
enkele eeuwen oud zijn of zelfs nu nog
gevormd worden. Bovendien, en dat is
misschien interessanter, is de bewoningsgeschiedenis van ons gebied heel nauw
verbonden met die bodemgesteldheid.
Ik ga proberen om in een serie korte afleveringen deze verscheidenheid eens op
een rijtje te zetten en wel zó dat de lezer bij
een volgende wandeling in de buurt misschien wat zal gaan herkennen en beseffen
dat onze omgeving ook voor wat betreft de
bodem heel bijzonder is. Waar nodig zal
ik wat ingaan op de ontstaansgeschiedenis,
en daarbij zal ik soms een beroep moeten doen op jullie voorstellingsvermogen:
bereid je maar alvast voor op een ijslaag
van bijna 100 m. dik, of een dik veenpakket die ooit over ons hele gebied heen
waren gevleid. Zoveel mogelijk zal ik in het
veld zichtbare voorbeelden aangeven aan
de hand van een kaartje.
Veel van de karakteristieke landschapskenmerken zijn subtiel: kleine verschillen
in hoogte en vegetatie kunnen al heel wat
betekenen: het Roderwolder landschap is
geen daverend dweilorkest, maar meer een
bescheiden muziekstukje in een ingetogen
uitvoering. Maar wél heel mooi voor diegene die wat beter heeft leren kennen, en
dat gaan we hier proberen.
De titel “Turf, Jenever en Potklei” staat
achtereenvolgens voor de menselijke
bedrijvigheid, de bewoningsgeschiedenis
en de ondergrond.
En tot slot: waarom kauwde “Mijnheer”
Hoeksema eind zestiger jaren op een homp
potklei? Dat was om snel te kunnen vaststellen hoe “zwaar” de potklei is, oftewel
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of, en zo ja hoeveel zand is bijgemengd.
Maar dat wist die oude Foxwolmer natuurlijk niet.

*) Met “Roderwolde” wordt voortaan de hele
schoolkring bedoeld, dus ook de Matsloot,
Sandebuur, Foxwolde, de Groeve en het
Haarveen.

NATUUR EN OMGEVING

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

Bloemenpracht bij Halbe Wobbes
Vrijwel iedere Rowolmer zal het al wel zijn
opgevallen. Het landje op de kruising van
de Groeve, Roderwolderweg en Haarveen
wordt het landje van Halbe Wobbes
gesierd met een schitterende bloemenpracht. Halbe heeft (een deel van) zijn land
ingezaaid met een zaadmengsel waarvan de bloemen grote “insectentrekkers”
zijn. Vooral voor de schaars wordende
wilde bijen, maar ook veel andere belangrijke insecten vinden hier een essentiële
voedselbron.
Halbe draagt daarmee niet alleen bij aan
de veelbesproken biodiversiteit, hij heeft
ook nog een prachtig veld gecreëerd, waar

door vele passanten met bewondering naar
wordt gekeken. Op de vraag hoe hij ertoe
gekomen is, vertelde hij dat hij geen koeien
meer heeft om het land te begrazen, en nu
hoeft hij niet te maaien en onkruid te wieden. Niet alleen fraai en nuttig, maar ook
nog praktisch! Een voorbeeld dat navolging verdiend.
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Oproep: Bloemenweide
Gras is overal, heel gewoon en toch valt
er veel over te zeggen.Gazon, weiland,
bermen, voetbalveld. Er zijn honderden
soorten gras en vele toepassingen.
In de Hoofdstraat hebben we mini grasveldjes of bermen zo je wilt. Deze stroken
worden regelmatig gemaaid, geen mest,
geen onkruidverdelgers, prima. Maar wel
saai. Er staat geen bloemetje in.
Op een bijeenkomst in Roden in het kader
van Heel Noordenveld Zoemt. waar ik
samen met Anke heen ben gegaan, hebben we het plan opgevat daar wat meer
van te maken. We denken dat het wel
mooier kan in de zomer. Ook is er het idee
om een flinke strook van het sportveld
bij de MFA in te zaaien met bloemenweidezaad. Heel Noordenveld Zoemt is een
initiatief van Anita van de Noord (Groen
Links) en Jeroen Niezen (ook betrokken bij
Energiek Roderwolde) en het lijkt er nu op
dat zij van de provincie een subsidie voor
deze burgerinitiatieven in onze gemeente
hebben losgekregen. We zouden dan
gereedschap kunnen huren en een zaaimengsel kunnen krijgen.

bloementuin of mooie berm helpt om ze
meer kans te geven.
Zelf had ik deze zomer in de tuin bezoek
van een koninginnenpage en een kolibrievlinder, daar wordt je dan heel blij van.
Maar de minderopvallende insecten als de
wilde bijen zullen zelf blij zijn met meer
bloemen.
Misschien denk je: waarom nu in september, oktober? Dat is in de hoop dat de vaste
planten in het mengsel, zoals margrieten,
vast kunnen kiemen zodat ze het komend
jaar al kunnen bloeien.
Het staat nog niet vast, de subsidie is nog
niet helemaal rond en we overleggen nog
met dorpsbelangen, dorpshuis en school.
Omdat we alvast wat in de Wolmer wilden
zetten hier dit verhaal.
Lijkt het je leuk om mee te helpen, stuur
dan een mailtje, dan houden we je op de
hoogte. Mocht het dit najaar niet meer
lukken, dan hopen we in het voorjaar het
plan op te pakken.
Virry Schaafsma, vschaafsma@gmail.com

We zien graag veel bloemen en dat kan.
Juist dat het wat arme zandgrond is in
de berm geeft meer kans op veel bloemen omdat gras het daar minder goed in
doet. Om het te laten slagen moet eerst de
graszode weg door (machinaal) te plaggen
waarna we een bloemenzaadmengsel gaan
zaaien. Dat mengsel is een zgn. ‘Drents’
mengsel, met zaden van planten die hier
van oorsprong ook kunnen voorkomen.
Bloemen zijn niet alleen mooi natuurlijk, maar ook nodig voor de insecten
waar het al jaren slecht mee gaat. Iedere
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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
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HET TUINPAD OP

Thea Heddema van ‘Het Onlander varken’
Bert Blaauw

Thea woont samen met partner Gerard
Brok aan De Hoek 7 in Roderwolde. Ze
zijn van oorsprong Brabanders en zijn
hier terecht gekomen, omdat Gerard in
de wijn zit. Voor zijn bedrijf, Wijnkoperij
Henri Bloem, zochten ze een pand in het
noorden en via familie kwamen ze uit bij
een pand in Helpman, Groningen. Voor
Thea vonden ze toen deze boerderij om
een paardenpension op te zetten. In 2 jaar
tijd hebben ze die verbouwd tot een woonboerderij met pensionstalling.
Thea is eerst begonnen met veulens en
na een jaar of twee schakelde ze ook over
op paarden. Het ging om 12 klanten per
jaar. Het verzorgen van deze edele dieren
vergde toch wel de nodige inspanningen,
waardoor ze last van haar heupen kreeg.
Op doktersadvies ging ze op zoek naar een
andere invulling en een uitzending van
Yvonne Jaspers op TV over iemand, die
varkens hield naast het werk, zette haar
aan het denken.

Ze besloot te beginnen met 3 Berkshirevarkens, van oorsprong een Engels ras,
dat volgens kenners het beste vlees geeft.
Het was niet de bedoeling om vers vlees
te gaan verkopen, maar in gedroogde
vorm. Daarvoor heeft Thea diverse cursussen Charcuterie gevolgd in Amsterdam.
Intussen is één en ander in een stroomversnelling geraakt en zijn er meerdere
varkens op de boerderij gekomen.
De beesten lopen het hele jaar heerlijk
buiten, wroeten in de grond op zoek naar
aardperen, wentelen zich in de modder en
eten gras, kruiden, en worden bijgevoerd
met oud brood van de bakker en snijafval
van groenten van verschillende restaurants. Een beter varkensleven kunnen ze
zich niet wensen.
Het slachten vindt alleen in de wintermaanden plaats. Thea maakt gebruik van
de faciliteiten van de slager in Helpman,
waar ze haar producten maakt. Het
droogproces vindt plaats in de speciale
droogkasten in hun eigen boerderij. Ze
specialiseert zich in de Zuid-Europese
manier van worsten maken, hetgeen een
veel ingewikkelder proces is ten opzichte
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van de Noord-Europese manier van worsten maken.
In het eerste geval moeten de worsten
namelijk eerst 3 dagen fermenteren op 21
°C en 95% luchtvochtigheid, waarna het
eigenlijke drogen begint op 12-15 °C bij
een luchtvochtigheid van ongeveer 65%.
Na ongeveer 6 weken, als de worsten ongeveer een derde van hun oorspronkelijke
gewicht verloren hebben, zijn ze gereed
voor consumptie. Deze manier van worst
maken is hier nog vrij onbekend, maar
geeft wel heerlijke producten met meer
smaak en diepgang.
De klantenkring bestaat vooral uit fijnproevers die een lekker product willen
van diervriendelijk gehouden varkens, vrij
van antibiotica en andere toevoegingen.
De producten worden nu nog alleen te
koop aangeboden in de winkel van Gerard,
Wijnkoperij Henri Bloem, in Helpman,
waarbij hij zich richt op de verkoop van
de betere wijnen. Binnenkort is kopen
ook mogelijk via de eigen website (www.
hetonlandervarken.nl). Naast de worsten,
worden er van de andere delen van het

varken exclusieve vleeswaren gemaakt,
zoals Onlander Ham (achterbillen),
Panchetta (buikstuk), Coppa (nekstuk),
Lomo (lende).
Tijdens de rondleiding komen we door de
paardenstalling, maar in de boxen is geen
paard te zien. Deze staan in de wei, terwijl
de boxen wel bewoond zijn. Momenteel
huizen er kippen. Ook daar is Thea mee
bezig. Bij haar kun je namelijk Poule
de Bresse-kippen kopen, een beroemde
Franse vleeskip met zeer mals en smakelijk vlees. Ze slacht de dieren zelf en de
hele kippen worden aan restaurants en
op bestelling aan klanten verkocht. Een
aantal kippen wordt verwerkt tot Confit
van Bresse kip (langzaam gegaard in
olijfolie) en Rillette van Bressekip (langzaam gegaard in ganzenvet). Van de eieren
maakt Thea een heerlijk Advocaatje!
De opzet van hun bedrijfsvoering is om
eerlijk en ambachtelijk vlees aan te bieden,
wat op een duurzame en diervriendelijke
manier tot stand is gekomen. En natuurlijk
hopen ze dat klanten hier gevoelig voor
zijn en daarop afkomen.
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ROWOLMER DROKTE

Vekaansie...
Albert Boelen

Wij hebt de vekaansie weer had. Een tied
um eebm lös te kommen van de dagelijkse
drokte van leebm en warken. Um eebm oet
te rusten. Um eebm wat aans te zeein en te
ruuken. Um eebm te ‘ontstressen’ en um
wat dan ok te dooun wa’j gewoonlieks niet
doet. Zo lek het tenminste, want de warkelijkkheid is soms toch wat aans. Het is een
drokte in de veurbereiding, het uutzuuken,
het inpakken, het hoes schoon achterlaoten en een lange reize an te gaon. Daornao
weer oetpakken (altied wat glad vergeten),
wennen an de neie warkelijkheid en wennen soms an mekaor. (de mieste scheidings
bint in de tied nao de vekaansie !). En dan
is ‘t alvast weer wennen an het einde van
de vekaanse, weer inpakken, weer een
lange reize en dan weer op huus an. Daor
moe’j dan weer oetpakken, wennen en je
klaor maken veur het neie jaor vol wark en
drokte. De meinsn vraogt dan ‘waor bin’j
west’ en ie vertelt over de mooie umgeving
en de zunne. En dan schöt je in ’t zin, dat
het hielemaol niet geeit um ‘waorhen’, mor
veulmeer um ‘waorvort bin ik vertrökken’:
wát leut ik achter en wát tröf ik weer an
nao die vekaansie ? Dat soort gedachten
overvöllen mij op de camping argens in
Noord-Grunning op ‘t Hogelaand (wieder
bi’w dit jaor niet kommen). Het laand van
Ede Staal. En verduld, de gedachten gungen vaak hen de plek, waor ik vort kwam.
En daor ku’j ’t geweldig drok met hebben:
Het is het zaandpad langs de vaort
naor ’t mooie punt van meer en diek.
Het is ’t terras van Van der Dong,
vanwaor ik ’t waoter overkiek.
Het is de rechte diek bij ’t slichte meer
waor net een bui de locht opklaort.

Het is het Onlaand bij Matsloot
het stienig pad daor achter Samber.
Het bint de plassen, vol met veugels
met deur de zun het aovondrood.
Het bint de wieken van d’aole meul
en ’t is het waoter van Schipsloot
Met wilde barms an ’t laand van Peter,
daor waor Kleibos mien hart toen steul.
Het is het aole hoes van Andries
en de ooievaars op ’t nust.
Het is teniel in d’open locht
in ‘t dörp van körfbal en carbid.
De plek tussen Stad en Rhoon, vol drokte,
dan weer mien plek, waor rust in zit.
Het is het pad naor de mooie Waalborg
en de golden ieken kuunst.
Het lege laand rond ’t Peizer deeip,
vol van netuur as grote guunst.
Die golden bal op ’t kleine kerkie
en naor de graavn, het strakke bomenpad.
En in de Heufdstraot gunk de wupkar
met iezern baand um ’t holten rad
met Marten Scheepstra, ’t Rooie Hert,
het winkeldie van Roel;
’t geluud van kinderstemmegies
op ’t plein vlak veur
de aole witte schoel.
.
En as dan s’naas het locht nog schient
daor in die grote Stad:
is ’t stil en duuster in oes dörp,
wij hebt het dan wal had.
De rust zakt deel in ’t mooie dörp
Gien drokte in Rowol.
Dat is mien dörp
Dat is Rowol
Daor is mien leeb’m
Daor klinkt mien taol.
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VERSLAG

BBQ Hoofdstraat
Henri Prins

Ooit in 2013 gestart na de 8 jaarlijkseschool optocht kwamen de bewoners van
de Hoofdstraat op 30 juni j.l. weer samen
voor de tot traditie geworden Hoofdstraatbarbeque. Het weer zat mee en zittend en
staand in en voor de kapschuur van Albert
en Annemarie hadden we nauwelijks weet
van het pittige windje.
Door het organisatieteam was van allerlei
lekkers ingekocht en kon er genoten worden van diverse vleessoorten, salades en
vers ijs. Ook voor de liefhebbers van vegetarische gerechten was gezorgd. Gezien het
warme weer waren de gekoelde drankjes
zeer in trek.
Kortom, bovenstaande leidde tot een
gezellig samenzijn rond de hete kolen.
Waarbij de nieuwe(re) bewoners van de
Hoofdstraat op een ongedwongen manier,
met een spies, worstje of hamburger op het
vuur, kennis konden maken met hun buren
die al langer in Rowol wonen.
Op het ruime erf van konden ook de jongere BBQ-ers goed uit de voeten. Er werd
gefietst, geskelterd, geklommen en soms
ook gevallen. Een lekkere hamburger of
een bak ijs was dan een welkome troost.
Voorgaande jaren heb ik er al eens gewag
van gemaakt, dat niet alle Hoofdstraat
bewoners de BBQ bijwoonden. Als je
agenda het niet niet toeliet of als je niet
van BBQ-en houdt zijn dat natuurlijk te
respecteren persoonlijke redenen om niet
mee te doen.

Ik wil toch alle Hoofdstraters die er deze
zomer niet waren, oproepen volgend jaar
het wel in je agenda te plannen. Probeer
het eens, immers zo’n gezellige BBQ is
een goed middel om je (verre) buren eens
nader te spreken en het dorpsgevoel in het
algemeen te versterken. Zeg daarom: “tot
volgend jaar iedereen!”

Dorpsagenda

Colofon

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
dinsdag 1 oktober 2019
Kerk: Koffieen ontmoetingsochtend in het
Jeugdgebouw voor iedereen, 10.00 11.30 uur
zaterdag 5 oktober 2019
Rowolmer
Archief: Open Archief in de MFA, 10.00 12.00 uur
zaterdag 12 oktober 2019
VOOOR:
Floralia, aanvang 15.00 uur in de MFA
zondag 13 oktober 2019
Tennisvereniging: Slottoernooi met aansluitend
maaltijd voor seniorleden
maandag 22 oktober t/m vrijdag 25 oktober
Obs Het Palet, herfstvakantie

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

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

Vrij schaatsen voor leden van IJsvereniging
“Roderwolde”
Op de volgende data kan er vrij geschaatst
worden op de kunstijsbaan Kardinge in
Groningen:
9 november 2019 van 16.00 uur tot 18.00 uur
28 december 2019 van 17.00 uur tot 19.00
uur
22 februari 2020 van 16.00 uur tot 18.00 uur
Denk erom: handschoenen en muts
verplicht!

Adres: Dreesdestraat 16, 9301 GG Roden
E-mail: de.wolmer@gmail.com
Telefoon: (050) 503 22 13
IBAN: NL14 RABO 0399 4486 16
Adverteren in De Wôlmer
Neem voor informatie en prijzen contact
op met de redactie.
Aanleveren kopij
Stuur uw kopij naar: de.wolmer@gmail.com
Volgende inleverdatum: 15 oktober 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:
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

•

Kanaalstraat 41

•

050-5018788

9301 LR Roden

•

www.quarts.nl

•

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 09:00-17:30 uur
zaterdag van 09:00-16:00 uur

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 !

