
 Fokko Rijkens voorziet fietstunnel van kleur 
 Herfsttaart voor vogels  Save the date: 20 juni 2020

 Informatieavonden isoleren en warmtepompen
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DORPS– EN SCHOOLKRANT



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    
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Van de redactie
Hella Balster

Eind oktober mogen wij fietsend gebruik 
gaan maken van de polychrome fiets-
tunnel bij het Tolhuis richting Peize. 
Procedurele tunnelvisie heeft helaas voor 
wat vertraging gezorgd, niettemin hulde 
voor de doorzettende besluitvormers, bou-
wers en voorvechters!

Energiek Roderwolde organiseert binnen-
kort twee informatieavonden waar wordt 
uitgelegd hoe u er warmpjes bij kunt gaan 
zitten. Enne …. over energie gesproken; 
wist u dat er bruinkool in de potklei onder 
uw woning kan zitten. NEE, de bruinkool 
niet opgraven en in de houtkachel stoppen. 
Want daar maakt u via de schoorsteen 
geen vrienden mee. Jan van der Heide legt 
uit waar deze bruinkool vandaan komt. 

Wil verhaalt over het bezoek aan een oer-
bos bij Oost-Polen waar bomen van zeer 
respectabele leeftijd en omvang groeien. 
Iets om heel zuinig op te zijn.

In het verslag van de Rowolmer rondrit 
kunt u nalezen dat op één dier na alle old-
timers de rondrit op eigen kracht hebben 
voltooid. Wat was dit overigens een prach-
tige dag!

Koffie wordt pas echt lekker als je er een 
scheutje koffiemelk in doet. Is het flesje 
van de koffiemelk leeg, spoel het dan 
om en lever het in bij de molen voor een 
tweede leven. In het verhaal van Dirk en 
Wilma leest u waarom.
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Rust terug in ons dorp
Nu de werkzaamheden aan de weg van 
Peize naar Groningen klaar zijn, is het een 
stuk rustiger geworden in ons dorp en 
kunnen we gelukkig met een gerust hart 
zeggen, dat het zonder ongelukken afgelo-
pen is. Dank daarvoor aan allen, die zich 
op één of andere manier hebben inge-
zet om het sluipverkeer door het dorp te 
weren.

Koetsentocht
Helemaal rustig was het niet op zondag 29 
september, toen de koetsentocht vanuit 
Nienoord naar Mensinghe, via Roderwolde 
weer terug naar Nienoord ging. Een aantal 
prachtige koetsen, getrokken door schit-
terende paarden, met op de bok in stijl 
geklede koetsiers en dito gasten binnen, 
reden stapvoets door de Hoofdstraat naar 
de molen. Aldaar was de lunch gepland, 
maar doordat er een half uur vertra-
ging was, en de temperatuur vrij laag, 
zat men al snel weer op de “wagen” en 
werd de terugtocht via de Achtersteweg, 
Bovenland, Hansenkamp, Kruiskamp en 
Sandebuursedijk aanvaard. Toch konden 
we in de korte tijd dat ze hier waren, genie-
ten van een mooi staaltje nostalgie.

Pastorie weer bewoond
Het leek er even op, dat de pastorie ver-
kocht zou worden, maar gelukkig kozen 
de nieuwe dominee, Sybrand van Dijk en 
zijn vriend Henk ervoor niet in Roden te 
gaan wonen, maar om zich hier bij ons in 
Roderwolde te vestigen. En daar zijn wij 
heel blij mee. We heten beiden dan ook 
heel hartelijk welkom en hopen, dat ze 
zich hier spoedig thuis zullen gaan voelen.

Fokko Rijkens voorziet fietstunnel van kleur
In opdracht van de provincie voorziet onze 
plaatsgenoot Fokko Rijkens de nieuwe 
fietstunnel van een kleurrijk geheel. 
Hierbij wordt hij o.a. geïnspireerd door 
De Onlanden en wat zich daar allemaal 
bevindt, zijn naasten en ons dorp. 
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Om hem bij deze gigantische klus te onder-
steunen, hebben buurtgenoten en kinderen 
van de basisschool Het Palet hieraan ook 
hun bijdrage geleverd. 

Eind oktober zal de tunnel worden 
geopend en kunt u vervolgens allen van dit 
prachtige unieke kunstwerk genieten. 

Overlast door bomensnoei
Op dit moment worden er aan de rand van 
ons schoolgebied bomen gesnoeid en dat 
zal nog wel even doorgaan. Dat houdt in, 
dat we in de komende weken ook in ons 
dorp enige overlast zullen ondervinden 
van dat werk. Met een beetje respect voor 
elkaar, zullen we dit ook wel zonder kleer-
scheuren doorkomen.

Schoolnieuws
Marijke Vrij

Dierendag
Afgelopen vrijdag 4 oktober was het weer 
dierendag. De kinderen mochten allemaal 
een knuffel mee naar school. Het was een 
gezellige beestenboel!

Tentoonstelling/podium
Op vrijdag 18 oktober (vrijdag voor de 
herfstvakantie) willen we iedereen uit-
nodigen te komen kijken naar onze 
tentoonstelling/podium. De tentoonstel-
ling is bedoeld voor alle ouders (en andere 
belangstellenden!). Er wordt werk geëxpo-
seerd van alle groepen en iedere groep zal 
een kort optreden verzorgen. Vanaf 13.15u 
tot 13.45u is onze school opengesteld, we 
starten in de gymzaal. Iedereen is van 
harte welkom! U komt toch ook een kijkje 
nemen?

Save the date!
Na een groot succes vorig schooljaar zul-
len we ook dit jaar weer schoolbreed een 
kerstmusical opvoeren. Het repeteren 
hiervoor start na de herfstvakantie. Noteer 
alvast ons kerstfeest van 19 december in 
de agenda!

Floralia
De jaarlijkse Floralia vond dit jaar plaats 
op 12 oktober 2019, georganiseerd door 
VOOOR. Het thema was dit jaar: “Reis mee”, 
net als de Kinderboekenweek. In een 
prachtig versierde gymzaal stonden 
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november t/m 19 april krijgen de kinderen 
2x per weer groente en fruit aangebo-
den. Dit zullen we dan gezamenlijk eten 
in de ochtendpauze. Na 20 weken (en op 
de andere schooldagen) moeten de kin-
deren weer zelf eten (groente/fruit) voor 
de pauze meenemen. Het is belangrijk om 
kinderen verschillende soorten groente 
en fruit te laten proeven. Zo maken kinde-
ren kennis met veel verschillende smaken 
en structuren. Soms zijn kinderen pas 
gewend aan een onbekende smaak na 
10 tot 15 keer proberen! Smaak is dus 
iets wat je kan ontwikkelen. Door de 
EU-schoolfruit proeven de kinderen allerlei 
soorten groente en fruit. Ook als kinderen 
nog niet veel durven te proeven doen ze 
in de klas lekker mee. Want in de praktijk 
blijkt: zien eten, doet eten! 

Meer informatie over deze actie: 

https://www.euschoolfruit.nl/

(Mogelijke) onderwijsstaking 6 november

Wellicht hebt u via de media gehoord dat er 
op woensdag 6 november weer acties aan-
gekondigd zijn in het primair onderwijs. 
Leraren, schoolleiders en schoolbestuur-
ders zijn nog steeds teleurgesteld over de 
onderwijsplannen van het kabinet. Ze 
hebben in de afgelopen jaren wel geïnves-
teerd, maar die investeringen zijn volgens 

diverse spelletjes opgesteld die de kinde-
ren konden spelen. Door de volwassenen 
werd er fanatiek meegedaan aan het “Rad 
van Fortuin”. Ondertussen stonden de 
vrijwilligers achter de bar in het Dorpshuis 
ook niet stil. Al met al kijken we terug op 
een geslaagde middag. Dank allemaal voor 
uw inzet!

Ateliers
Ook dit schooljaar zijn we weer bezig met 
talentenateliers 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 leer-
kracht) kiezen op vrijdagmiddag. Deze 
activiteiten zijn bijvoorbeeld op het gebied 
van techniek, koken, creatief of ICT. In de 
toekomst zouden we het ook erg leuk vin-
den 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 vrijdagmid-
dagen een lessenserie te verzorgen aan 
een klein groepje kinderen? Laat het ons 
weten!

Kinderboekenweek 2019
Van 2 t/m 13 oktober was het weer 
Kinderboekenweek! Het thema deze week 
was Reis mee. Voertuigen stonden hierbij 
centraal. Het Kinderboekenweekgeschenk 
2019 werd geschreven door Anna Woltz. 
Zij is onder andere bekend van het boek: 

“Gips”, waar zij in 2016 de Gouden Griffel 
voor won. André Kuipers heeft het pren-
tenboek geschreven met illustraties van 
Natascha Stenvert. Toepasselijk, want wie 
heeft er nou verder gereisd als Kuipers? 
Meer informatie: www.kinderboekenweek.
nl

Schoolfruitactie 
Komend schooljaar doen wij ook weer 
mee met de EUschoolfruitactie! Van 11 
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de sector niet hoog genoeg. In 2025 zullen 
er 10.000 fulltime leerkrachten tekort zijn 
in en dat betekent dat er steeds vaker groe-
pen zonder juf of meester zullen zijn. Op 
dit momenten sluiten er in het westen van 
het land al scholen en dat heeft hele grote 
consequenties voor kinderen en ouders. 
Ook ontstaat er in de komende jaren een 
nog groter tekort aan schoolleiders.

In Noordenveld zijn op dit moment alle 
groepen nog wel bezet met één of meer 
vaste leerkrachten, maar we merken nu 
al wekelijks dat de vervanging van zieke 
leerkrachten en verlofaanvragen gaat knel-
len. Er zijn te weinig invallers en dat wordt 
meestal opgevangen binnen de school 
door andere medewerkers met een andere 
taak in te zetten. Met veel creativiteit lukt 
dit meestal, maar de geplande begeleiding 
van individuele - en groepjes kinderen of 
andere taken worden dan niet uitgevoerd. 
Bij een griepgolf zullen er ongetwijfeld 
meerdere groepen geen juf of meester 
hebben en kan er gevraagd worden om uw 
kind thuis op te vangen.

Er zijn binnen OPO Noordenveld allerlei 
maatregelen genomen voor het opvangen 
van ziekte en verlof door o.a. het forme-
ren van een bovenschoolse flexpool met 
16 invalleerkrachten (totaal 8 fte), het 
beschikbaar stellen van een aantal oplei-
dingsplaatsen voor zij-instromers en er 
is een vaste begeleider voor alle PABO-
studenten, waardoor de kwaliteit van 
opleiden verhoogd wordt. Regionaal wer-
ken we samen met andere schoolbesturen 
om de fluctuatie in de vraag naar inval-
lers op te vangen en in de komende weken 
wordt er weer gezocht naar uitbreiding van 
onze eigen flexpool.

De landelijke onderwijsorganisaties heb-
ben komende woensdag nog een gesprek 

met premier Rutte en minister Slob van 
Onderwijs over een noodpakket aan 
maatregelen.

Een betere en passende salariëring, met 
voldoende herstel van de salarisachter-
stand van ondersteunend personeel en 
schoolleiders, vermindering van de werk-
druk en voldoende collega’s zijn daarbij 
de speerpunten om het nijpende lera-
ren- en schoolleiderstekort op te gaan 
vangen. Afhankelijk van de uitkomst van 
dat gesprek zullen de acties op woensdag 6 
november wel of niet doorgaan.

Iedere werknemer in Nederland heeft op 
basis van het stakingsrecht het recht om 
hetwerk neer te leggen. Wij zien dat onze 
leerkrachten grote loyaliteit hebben rich-
ting de leerlingen. Wij begrijpen ook dat 
de acties voor het verlagen van de werk-
druk en verhogen van de salarissen nodig 
zijn om het beroep van leerkracht voor 
zittende en toekomstige leraren aantrek-
kelijker te maken. Vandaar dat wij begrip 
hebben voor onze leerkrachten, mochten 
zij besluiten nogmaals te gaan staken. Wij 
hopen dat voor u als ouders hetzelfde geldt. 
Het gaat ons om de toekomst van uw en 
onze kinderen.

Onze scholen beraden zich op de aan-
staande acties en wat dit voor de school 
van uw kind(eren) betekent, is op dit 
moment nog niet duidelijk. 

U zult zo spoedig mogelijk van de direc-
tie horen of de school op woensdag 6 
november geheel of gedeeltelijk gesloten is, 
wanneer de acties doorgaan.

Met vriendelijke groet,

Han Sijbring, algemeen directeur OPO 
Noordenveld
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Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 
20 oktober

Tijden: 17.30 tot 18.15 uur, 18.15 tot 19.00 
uur, 19.00 tot 20.00 uur.
Volwassenen 20 baantjes, kinderen 10 
baantjes per dag (minimaal diploma A). 
Kosten 9,00 euro.

Voor iedere deelnemer ligt er na vier dagen 
zwemplezier een medaille klaar !!

Opgeven kan via onze site: www.sportcen-
trumdehullen.nl.

Vanaf maandag organiseren we elke dag 
leuke activiteiten o.a. spelletjes in de 
kantine, schminken en spijkerbroek-
hangen. Ook is er dit jaar weer een 
kleurplaatwedstrijd. 

We sluiten de Zwem4daagse af op vrijdag-
avond met een spetterende zwemdisco. 

Geef je op! 

Peuterspeelzaal Dreumes en Buitenschoolse opvang

Terwijl ik dit schrijf, is Inge begonnen met 
werken bij zowel de peuterspeelgroep als 
de BSO. Zij zal in het vervolg ook de stuk-
jes voor de Wolmer voor haar rekening 
nemen.

Wij hebben gewerkt aan het Thema 
Welkom, wat zeer van toepassing was op 
onze nieuwe peuters. Zo mogen wij Ted en 
Jibbe verwelkomen op de peutergroep, en 
is Hanna er bij gekomen op de BSO.

Ik wens iedereen een hele leuke tijd toe op 
zowel de peuterspeelgroep als de BSO!

WE zijn begonnen met het thema Herfst, 
waarbij we een mooie knutsel van een 
leeuw met manen (bladeren) gemaakt heb-
ben. Zodra het mooi weer is, en dat waren 
er toch nog een paar dagen,hebben we bui-
ten gespeeld.

De Bso is bezig geweest met natuurklei,en 
daar werden ook de mooiste dingen mee 
gemaakt. 

Ook werden er lekkere koekjes gebakken 
ter kennsmaking met Inge.

Ook hebben de peuters nog iets moois 
gemaakt voor de Floralia dat zaterdag 12 
oktober zal plaats vinden. 

Ik wens iedereen heel veel plezier in 
Roderwolde toe, jullie komen me vast nog 
wel tegen. 

Groetjes, Astrid Jonkman
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Bovenbouw

Restaurant de eetvallei
Het schooljaar is inmiddels alweer in volle 
gang en daarbij horen natuurlijk ook een 
hoop activiteiten. Zo heeft groep 5 tot en 
met 8 hard gewerkt aan het realiseren van 
een echt één daags restaurant. Dit valt 
samen met onze wereldoriëntatie methode 
(Blink). De leerlingen in groep 5-6 hebben 
in 8 weken geleerd over romeinse eetge-
woontes, handel tijdens de periode van de 
VOC en eetgewoontes over de hele wereld. 
De leerlingen uit groep 7-8 kregen les over 
wat er eigenlijk allemaal in ons dagelijks 
voedsel zit, wat het verschil is tussen vloei-
baar, vaste stoffen en gas en hoe je ook 
met koken een hele hoop experimenten 
kunt uitvoeren. Na deze lessen hebben de 
leerlingen samen gewerkt om een restau-
rant te realiseren. Er was een ontwerp/ 
serveer team en een kookteam. De leerlin-
gen hebben alles zelf bedacht en gemaakt 
zoals bijvoorbeeld: de menukaarten, de 
naam van het restaurant, de tafelschikking, 
de versiering, het kostenplaatje, de bood-
schappen en nog veel meer. Restaurant de 
eetvallei bestond dinsdag 1 oktober voor 
één dag in het dorpshuis en we mochten 
32 gasten ontvangen. De leerlingen heb-
ben het ontzettend druk gehad, maar het 
was zeker weten een doorslaand succes 
mede dankzij de samenwerking met het 
dorpshuis! 

Hieronder leest u een verslag van de dag 
van Carsten Oosting en Jurre Stelma.

Restaurant eet vallei
Wij vonden het restaurant heel erg leuk. 
Omdat er best wel veel mensen waren. Zij 
vonden het eten heel erg lekker. Wij gin-
gen ook op de fiets naar de Albert Heijn. 
We hadden heel veel eten nodig. En we 
hadden het heel erg druk. We moesten 
al het eten zelf maken. We hadden het 
heel druk, omdat we alles zelf moesten 
doen. We hebben soep, sushi, knasi, ijs met 
meloenbolletjes en Turks brood gemaakt. 
Knasi was een zelf bedacht gerecht, het is 
nasi met knakworst. Het was heel leuk!

Geschreven door Carsten Oosting en Jurre 
Stelma.
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Schilderkunst in de nieuwe fietstunnel
Afgelopen vrijdag 4 oktober hebben de 
leerlingen van groep 3 tot en met groep 
8 kunstschilder Fokko Rijkens geholpen. 
Fokko had ons uitgenodigd om te komen 
en dat wilden wij uiteraard erg graag! 
Fokko is tot eind oktober bezig met het 
aanbrengen van een wandschildering in 
de nieuwe fietstunnel in Peizerwold. Op 
de groene graslanden mochten de leerlin-
gen een bont boeket aan veldbloemen aan 
brengen. Fokko had prachtige voorbeel-
den die van supermakkelijk te stempelen 
waren tot echte moeilijkere schilderkunst 
zoals klaprozen, klaver en korenbloemen 
en de distel. 

Hieronder leest u een verslag van de dag 
van Tristan Smilda en Jurre Venekamp.

Tunnel schilderen
We waren de tunnel aan het schilderen 
met Fokko Rijkens, hij is een schilder. Het 
was ook nog eens op dierendag. We namen 
knuffels mee naar school.

We mochten de knuffels niet meenemen 
naar het schilderen. En we moesten naar 
het schilderen oude kleren aan.

We gingen lopend heen. Toen we er waren 
was er al heel wat getekend. We vonden 
het ook heel leuk. Het was ook wel een 
eindje lopen, maar het was wel gelukt. We 
moesten bloemen schilderen. We konden 
paardenbloemen, fluitkruit en nog meer. 
We hebben daar ook gegeten en gedronken 
en we kregen ook snoepjes. En uiteindelijk 
gingen we terug naar school en gingen we 
een film kijken. Het was een hele leuke 
dag!

Tristan Smilda & Jurre Venekamp
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

ALV Dorpsbelangen 27 november 2019

Tijd: 20:00 uur

Plaats: ’t Rode Hert

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Ingekomen stukken & mededelingen

4. Notulen ALV 28 maart 2019

5. Dorpsschouw

6. Straatverlichting

7. Inzaaien bloemen in de bermen

8. Paasvuur

9. Verkeersveiligheid

10. Vragen vanuit het dorp

11. Jubileum Dorpsbelangen/dorpsfeest

12. Voortgang Energiek Roderwolde

13. W.v.t.t.k. en rondvraag

14. Sluiting



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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Dorpsfeest 20 juni 2020
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Dorpshuis

Brandweeroefening
De brandweer heeft een mooie, nuttige 
avond gehad en was blij dat ze nu het 
dorpshuis ook van binnen hebben beke-
ken voor het geval dat…. Daar hopen we 
maar nooit op. Een oefening draaien, met 
rook en ‘slachtoffers’ was genoeg voor de 
manschappen.

Pubquiz

De activiteitencommissie van het dorps-
huis organiseert ook dit jaar weer een 

Pub Quiz!!!

In de Winteragenda 2019-2020 staat 
per abuis een verkeerde datum voor de 
eerste Pubquiz. Deze vindt niet plaats op 
zaterdag 9 november, maar op vrijdag 8 
november!

Wie doet er mee met deze avondvullende 
zeer gezellige, vol humor en ook met wed-
strijdelement spelletjesavond? Geef je op!!!

In teamverband worden er vragen beant-
woord die door een quizmaster worden 
gesteld. De quiz bestaat uit verschil-
lende rondes zoals bijvoorbeeld een 
geluidsronde, een fotoronde en diverse 
vragenrondes. Voor een ieder te doen.

h Iedereen vanaf 16 jaar kan aan deze 
gezellige quiz meedoen.
h Men kan zich als team opgeven en een 

team bestaat uit 4 of 5 personen. 
h Deelname kost per team en per avond € 

10.00.
h 1, 2 of alle 3 keer meedoen alles mag.
h Er zijn leuke prijzen te winnen en 

natuurlijk de eeuwige roem.
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Dus stel een team samen met je vriend(in), 
buurman of -vrouw, vader/moeder of wie 
je maar in je team wilt hebben en meld je 
aan.

De Pub Quiz wordt dit seizoen drie keer 
gehouden:
h Op vrijdag 8-11 en 13-12-2019 en vrij-

dag 28-02-2020
h Aanvang voor alle avonden is 20.00 uur
h Waar: in het dorpshuis / MFA “De 

Doefkamp”, Hoofdstraat 21a te 
Roderwolde

Opgave kan bij Janet Barels via mail: 
jbdarneviel@gmail.com. 

Opgeven kan tot 01-11-2019

Rowolmer Archief

Berigt 58: de schoolbrand in 1812
Al in 1981 werd in een nummer van 
het blad Roon aan deze brand aandacht 
geschonken en in het boek “Rowol - 
Toendertied” werd deze zaak uitgediept. 
Wat was er 200 jaar geleden aan de hand?

Meester Arent Odding was in 1811 aan-
gesteld als “waarnemer” in Roderwolde 
(tijdelijke kracht als schoolmeester) en 
zag al aan het begin van zijn carrière hoe 
de hele school met de daarbij staande 
kosterswoning in vlammen opgingen. 
Deze gebouwen stonden toen aan de 
Kerkhoflaan en de school bevatte slechts 1 
leslokaal.

Jaren later, in 1826, moest de burgemees-
ter van Roden aan Gedeputeerde Staten 
van Drenthe opgeven welke branden er de 
afgelopen 25 jaar in de gemeente hadden 
plaatsgevonden. 

Hij informeerde daarom ook in 
Roderwolde hiernaar en kreeg toen het 
volgende merkwaardige epistel terug:

Roderwolde, Den 29 juili 1826.

Eenne anvraag of het ofbranden van de
School Kosterij en schuire Den 25 Juili
1826 van ued. Heer C.W.E. Kimmel Burger
meester te Roden wanneer die is afgebrand
waarop wij antwoorden deze brant
is int jaar 1812 tusgen den 18 en 19 Novem 
ber gebeuert, in geen Brand of waarborg
Kas zijnde: deeze Herbouwing is int jaar 
1813 gebeurt en deze Kosting is groot
volgens het Kerken Boek 1088=17=
Het ankomen is ons onbewuist vand
brandt.
 Roderwolde Datum als Boven
  O.R. Oosterhuis
  S.D. Datema
  L.B. Rademaker Sekretaris

Na de brand moest er natuurlijk een 
nieuwe school worden gebouwd en deze 
kwam te staan aan de Voorsteweg, ter 
plaatse van wat nu Hoofdstraat 42 is. 
Meester Odding deed het blijkbaar goed in 
zijn nieuwe behuizing, want in 1814 kreeg 
hij een vaste aanstelling als onderwijzer. 
Ook de functie van koster en voorzanger 
hoorde daarbij.

Echter: ook deze school bevatte slechts 1 
leslokaal en het was geen wonder dat dat 
op den duur problemen opleverde. 

In 1869 moest meester Hansen (de opvol-
ger van Odding) liefst 70 leerlingen in het 
vertrek proppen.

Maar daarover een volgende keer.
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Rondje rondom de Jacobskerk Roderwolde

Wonder
“Gebeuren er nog wel eens wonderen?”, 
vroeg hij. Ik dacht aan verhalen die ik ken. 
Dat je plotseling geneest, terwijl dok-
ters dachten dat je dood zou gaan. Dat je 
moeder wordt, terwijl je onvruchtbaar 
was. Zulke grote gebeurtenissen. Je wint 
de lotto precies op het juiste moment. Je 
kapotte auto ging het zomaar spontaan 
weer doen.

Ik hoor ze, die verhalen. En ik gun het ook 
aan wie het overkomt. Maar ik vind er 
ook altijd iets oneerlijks in zitten. Zo veel 
andere mensen hadden ook willen gene-
zen. Hadden naar een kind verlangd. Maar 
zij kregen het wonder niet. 

Vrienden van ons zijn kinderloos gebleven. 
Dat heeft hun leven getekend. Toen ze jong 
waren al. Eerst de ontdekking dat ieder-
een in je omgeving tussen de luiers zit en 
jij nog niet. De vragen en de blikken van 
anderen: waarom hebben jullie nog geen 
kinderen. De onderzoeken. De uitslag: u 
bent onvruchtbaar. Het was een pijnlijke 
weg.

Ik kan niet zo gemakkelijk meer zeggen: 
sommigen hebben heel erg hard gebeden. 
En toen werd er toch een kind geboren. Ik 
denk: het leven is een blinde carrousel. 
Het geeft de een. Het geeft de ander niet. 
Maar niemand heeft een streepje vóór.

Vanmorgen huppelde een eekhoorn door 
de tuin. We zagen zijn pluimstaart langs de 
takken schieten. Als kinderen renden we 
zelf van raam naar raam. “Oh, kijk!”, rie-
pen we: “Hij pakt een eikeltje.” Roetsj. Weg 
was hij al weer. Verrukt bleven we nog 
even staan kijken.

Een wonder? Misschien is het hele leven 
wel het wonder.

Sint Maarten: chocolademelk in de 
Jacobskerk!
11 November is de dag, dat mijn lichtje, dat 
mijn lichtje…

Ooit bracht Sint Maarten licht in het 
leven van een bedelaar. 
Daarom gaan kinderen nog 
altijd op zijn sterfdag (zijn 
geboortedag bij God) met 
lampionnetjes langs de deu-
ren. Ook in Roderwolde.

Vanaf half zes staan de 
deuren van de Jacobskerk 
open. We schenken chocolademelk voor 
iedereen die er zin in heeft. Jong en oud. 
Kom even langs! Voordat je gaat lichtjelo-
pen. Voordat je misschien naar Roden gaat 
(grotere opbrengst!) Of als je terug komt. 
We blijven open totdat de laatste kinderen 
voorbij zijn gekomen.

Met een hartelijke groet, Sybrand van Dijk 
en Henk van Donk

Hoofdstraat 36.
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Energiek Roderwolde

Grote kans dat u wilt isoleren!
Dat blijkt namelijk uit de inventarisatie die 
de Hanzehogeschool heeft uitgevoerd voor 
Energiek Roderwolde. Veel mensen zijn al 
bezig met isolatie van hun woning, maar 
er zijn ook nog veel plannen. Daarbij zijn 
er ook veel woningen waar de isolatie zo 
dun of oud is, dat daar nodig naar gekeken 
moet worden. Maar wat voor isolatiemate-
riaal is het meest geschikt? En hoe moet u 
dat doen: doet u het zelf, of laat u het doen? 
En wat kost dat? Zo lopen veel mensen met 
vragen, blijkt uit de inventarisatie.

Veel mensen zijn ook geïnteresseerd in 
samen inkopen. Dat kan natuurlijk als 
voordeel hebben u samen kennis opbouwt 
en dat u beter over de prijs kan onderhan-
delen. Vanuit Energiek Roderwolde willen 
we dat graag ondersteunen. 

Helaas is de uitslag van de inventarisatie 
gebonden aan de nieuwe privacy wetge-
ving en kunnen we op basis daarvan geen 
mensen direct benaderen. U zult zich 
daarom opnieuw moeten melden met uw 
wensen. Dat kan via de website energie-
kroderwolde.nl.

Informatieavond over Isoleren
Op 13 november organiseren we een 
informatieavond over isoleren. Onze ener-
gie adviseur Anita Speelman zal op deze 
avond de verschillende mogelijkheden en 
vormen de revue laten passeren. 

U krijgt daar een goed overzicht van de 
mogelijkheden en u kunt daar ook terecht 
met al uw vragen. De avond vindt plaats 
in de Doefkamp en start om 20.00 uur 
(inloop 19.30 uur).

Informatieavond over Warmtepompen
Mensen die hun huis al goed geïsoleerd 
hebben denken al na over een volgende 
stap: de warmtepomp. Ook hierover wil 
Energiek Roderwolde u informeren door 
middel van een informatieavond. Deze 
vindt plaats op 3 december in Roden. De 
exacte locatie volgt nog. Tijdens deze 
avond zal zeer uitgebreid worden inge-
gaan op alle aspecten van warmtepompen. 
Dat begint bij de trias energetica: Beperk 
eerst de vraag, ofwel: isoleer eerst uw huis 
voldoende, want anders gaat een warmte-
pomp niet werken bij u. Niettemin bent u 
welkom om hier informatie op te doen. 

Wat ook vermeld moet worden is dat er 
binnen Energiek Roderwolde nog volop 
wordt nagedacht over hoe het energiesys-
teem er in de toekomst uit gaat zien. Dat 
weten we nog niet. Maar indien er een 
warmtenet komt dan is een warmtepomp 
geen goede investering op langere termijn. 
We hopen hier het komend jaar meer dui-
delijkheid over te krijgen.

Jeroen Niezen namens het Platform 
Energiek Roderwolde
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Tennisvereniging Roderwolde

Tennisclub sluit het seizoen af met gezellig 
toernooi
Zondag 13 oktober stond het slottoer-
nooi bij de tennisclub gepland om, met 
een gemengd dubbel (koppels van man 
en vrouw) toernooi, het seizoen af te 
sluiten. Aan het begin van de middag 
werd de aftrap gegeven op het terras van 
de gerenoveerde kantine (o.a. nieuwe 
kozijnen en dakisolatie) door de trotse 
voorzitter. Nadat de banen, na een regen-
buitje, speelklaar waren gemaakt kon er 
gestart worden in twee, op speelsterkte in 
gedeelde, poules. Voorgaande jaren ging 
dit slottoernooi door het leven onder de 
naam “Hanna Beute Toernooi”. De wissel-
bokaal stond vol met winnaars en er moest 
dus een nieuwe aangeschaft worden, maar 
omdat Hanna vorig jaar had aan gegeven 
het niet nodig te vinden om het toernooi 
nog langer naar haar te vernoemen, werd 
hiervan afgezien.

Dit jaar dus voor het eerst een indeling in 
poules op speelsterkte. Dit kwam het spel-
plezier zeker ten goede en ontstonden er 
onder hoge temperaturen spannende wed-
strijden. Aan het eind van de middag kon 
de wedstrijdleiding (Elly en Johan Bakker) 
de eindstand bekend maken aan de 18 
deelnemers, met voor iedereen een kleine 
attentie. Na een paar welverdiende ver-
koelende drankjes konden de deelnemers 
genieten van een heerlijke maaltijd. Deze 
werd verzorgd door de keukenprinsessen 
Ada van Dijk en Lia Snoek.

Al met al een zeer geslaagde afsluiting van 
het tennisseizoen. 

Winnaars in de B poule werden Bert 
en Aaltje Blauw. Zijn hadden 2 partijen 
gewonnen en 1 gelijk gespeeld. In de A 

poule werden met 3 gewonnen partijen en 
1 gelijk gespeelde wedstrijd Hella Balster 
en Pieter van den Bosch tot winnaars 
uitgeroepen.
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Wij zoeken jou!  

Lekker en actief bezig zijn in een gezellige sfeer?  
Even met vrouwen onder elkaar ontspannen en bijpraten?  
En dat alles lekker dichtbij, in het MFA? 
Dat kan! 
 
De damesgymclub doet het allemaal op dinsdagavond.  
En jij bent van harte welkom om mee te doen! 
 

 
Wat doen we dan?  
Onder professionele begeleiding van 
Ria van der Made doen we een 
warming up en wat oefeningen op de mat, waarbij de buikspieren 
niet worden vergeten. Ria houd van variatie (en wij ook), dus 
soms doen we een renspel, badminton, of een circuit van 
verschillende oefeningen.  
 
Daarna pakken we de ballen er bij en spelen we in met wat 
volleybaloefeningen. Daarna spelen we een paar sets recreatief 
volleybal. 
 
Is het erg als je niet kunt volleyballen?  
Zeker niet! Het plezier staat voorop en ook wij leren er elke keer 
weer wat bij.  

 
Heb je er zin in gekregen? 
Kom gerust langs op dinsdagavond in de gymzaal van MFA De Doefkamp, we starten om 19.45 uur. 
Wil je eerst wat meer weten? Neem dan contact op met Geraldien Miedema 
(geraldien@miedemabv.nl) of Rika Speelman (hendrikenrikaspeelman@gmail.com).  

foto’s Lia Snoek

Damesgymclub Roderwolde
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Vrouwenvereniging Roderwolde

Vogelherfsttaart maken
Met 17 dames van deVrouwenvereniging 
Roderwolde gingen zij woensdagavond 
9 oktober 2019 onder begeleiding van 
de bestuursleden Greet Ploeg en Tineke 
Ottens een vogelherfsttaart maken. 

Bij binnenkomst van de zaal in het 
Dorpshuis stonden de tafels al gedekt met 
zwilk of wel tafelzeil met voor iedereen 
een schaal met oase erop. Greet en Tineke 
hadden van alles ingekocht voor de taart 
voor de vogels, zelfs het gebak bij de koffie 
voor de makers van de vogelherfsttaart.

De vogelherfsttaart moesten we eerst 
bekleden met mos en daarna vullen met 
onder anderen een streng vogelvoer, een 
paar bolletjes vogelvoer, hortensia bloe-
men, klimop, rode appeltjes, een peer, 
eikels maiskolven, pinda’s die er op gelijmd 
konden worden. Vogel strooivoer werd 
er op het laatste moment nog weer tus-
sen gestrooid. Oranje lampionnetjes, sisal 
siergras, sierfruit in de vorm van groene 
stekelige bolletjes wat wel op dennenap-
pels leek. Deze zullen de vogels hopelijk 
wel laten liggen maar voor de taart wat 
fleuriger te maken leek het erg mooi. 

De dames hadden het er maar druk mee. 
Maar na afloop ging iedereen met een 

Openluchtspelen Roderwolde

Openkuchtspel 2019
Op zaterdag 12 oktober sloot het bestuur 
van het openluchtspel het speelseizoen 
af. Voor deze afsluiting waren alle mede-
werkers met partners uitgenodigd. ’s 
Middags vanaf een uur of drie brachten we 
een bezoek aan de boerderij van de fami-
lie Tepper om daarna te genieten van een 
rijsttafel in “Het Rode Hert”. Maar liefst 50 
vrijwilligers werkten dit jaar mee om van 
het openluchtspel een succes te maken. 
Voorzitter Roelfiena bedankte iedereen 
met de volgende woorden:

We speulden dit jaor “Verkeerd verbon-
den” met mor leifst drei en een halve neie 
speuler. Ik reken Leon veur een halve want 
die het veurig jaor ok al eevm onder de 
rooie beuk staon, Tess, Dick en Hindrik 
waarn heulemaol nei bai’t openluchtspel, 
al het Hindrik al wel de neudige ervaoring 
opdaon met teneilspeulen in Roon. Tess en 
Leon komen oet de stal van de Woldbloem 
en Dick het daor ok al es op planken staon. 
De aandere speulers Jan, Teun, Gerda, Afie 
en Magna weiten wel hou of het is om 
onder die boom te staon. Martin het weer 
heul aarg zien best daon om der wat moois 
van te maoken, en dat is heul goud lukt, 
Rika kon met de oetvoeringen lekker rus-
tig in de sloot zitten. 

De catering daorintegen had het drok in 
pauzes, elke aovend oetverkocht, en al 
die mensen hadden dörst vanwege het 

mooie taart naar huis en wat zullen de 
vogels bij hun in de tuin smullen en wat 
kunnen de mensen daar dan weer van 
genieten.
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prachtige weer dat we dit jaor hadden. 
Gelukkig waren der twei neie wichter, 
Gerda en Marjan, die met alle andere 
cateraars erveur zörgden dat alles gladjes 
verluip op het horecaplein. Volgend jaor 
gaat het der nog proffesioneler oet zein 
dan dat het, het nou al dut, want we heb-
ben een echte verkoopwaogen aanschaft, 
en dan kan er vanoet die waogen verkocht 
worden en as het aoflopen is kan de klep 
dicht en huif der niet meer met allerlei 
spullen sleept worden om op te roemen. 
Het was alweer een behoorlijk aantal jao-
ren leden dat we veier aovms zuks mooi 
weer hadden en veier aoms zoveul bezui-
kers, 1610 in totaol. We wurren der met 
mekaor bijna euforisch van, de speulers 
kregen vleugels, en de cateraars hadden 
het zweit op de rug staon of veur de kop, 
mor misschien hingen die ok wel te veul 
boven de worstepan. Een aantal speulers 
hadden de smaok zo te pakken dat ze zulfs 
op zundagmörgen, in de felle zun, tiedens 
de openluchtkerkdeinst op het teneil zaten 
om hun medewarking daor ok an te verlai-
nen. Ok dizze deinst was een groot succes 
en nogmaols onze dank dat jullie daor ok 
an met waarkt hebben.

Op dizze manier metwaarken an de kerk-
deinst was nog nooit veurkommen, mor 
wat ok nog niet eerder gebeurd is, was 
dat we verkeersbegeleiders neudig had-
den. Omdat der zoveul mensen kwamen te 
kieken verluip het parkeren niet heulemaol 
georganiseerd en gestroomlijnd. Mor gien 
nood Gerard en Derk Jan hadden gien cur-
sus neudig om al die auto’s goud op plak te 
kriegen, een felgekleurd hessie was genog 
om gezag oet te straolen, zodat alle auto-
mobilisten netjes in de rij kwamen te staon. 

Ook het decor zag der weer prachtig oet dit 
jaor, ok dizze mannen hebben een pluim 
verdeind veur hun creatieve inzet. Ok bai 

dizze groep konnen we een neie mede-
waarker, Jan van der Veen welkom heiten. 
De dames van de schmink waren ok weer 
van de partij, met drei dames, negen speu-
lers schminken dat was een fluitje van een 
cent. Om kwart veur 8 hadden ze de klus 
geklaard!

De heren van het geluud is het ok weer lukt 
om alles goed verstaonbaor en zichtbaor 
te kriegen veur het publiek. Ok had ze een 
extra apperaot tot hun beschikking om het 
geluud veur een paor personen extra te 
kunnen faintjoenen. Ze kregen zulfs nog 
eevm een snelcursus van Hans, van de 
kroeg, om wat technische puntjes op de I 
te zetten. 

En dan hebben we nog de mannen die het 
publiek op plak zetten, de mannen die de 
borden rondbrengen en ook weer uit alle 
uithoeken ophalen, de mannen die methel-
pen het terrein te onderhollen en allerlei 
aandere klussies doun, én alle mannen 
en vrouwen die metholpen hebben om 
alles weer aof te breken, op te roemen en 
schoon te maoken. Ok dat liep dankzij 
ieders zien hulp weer heul gesmeerd!

Dan ontbind ik bij deze officieel de speu-
lersgroep van 2019. Net as aandere jaoren 
hopen we dat as der volgend jaor een rol 
bijzit die ons geschikt veur je liekt, dat je 
weer met doun willen. Martin is volgend 
jaor ok weer van de partij en daor binnen 
we heul bliede met.

Naomens het bestuur bedanken wai elk en 
ein heul hartelijk veur jullie medewaar-
king! We hadden een geweldig jaor op alle 
vlakken!

(De schrijver is zich ervan bewust dat het 
niet helemaal in het juiste Drentse dialect 
is geschreven..) 
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verrassingsdiners door kok bereid

wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer

vraag naar onze folder

Hooiweg 1 

9315 TD Roderwolde

T: (050) 551 40 94
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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
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RECEPT VAN DE MAAND

Limburgs Zoervleisj 

h 1 kg riblappen of runderlappen
h 50 g boter/margarine
h 5 dl water
h 5 dl rode wijnazijn
h 250 g dikke uien (in halve ringen 

gesneden)
h 5 el appel- of perenstroop
h 3 dikke plakken ontbijtkoek
h 3 blaadjes laurier
h 3 kruidnagels
h 5 jeneverbessen
h 1 runderbouillonblokje
h versgemalen peper en zout en evt. iets 

kaneel, bruine basterd-/of rietsuiker 
naar smaak
h maïzena 

Voorbereiding: 30 min › 1 dag marineren › 
bereiding/kooktijd: 4 uur

1 Vlees in blokjes snijden van plusminus 
2 x 2 cm. Licht bestrooien met zout en 
peper. Marinade maken van azijn en 
water (verhouding 50/50). De kruidna-
gels in laurier vastzetten en samen met 
de jeneverbessen en uien toevoegen. 
Minstens 24 uur marineren in dekoe-
ling, langer mag ook.

2 Smelt de boter in een goed verhitte pan 
(bij voorkeur van gietijzer). Het vlees 
goed laten uitlekken en goed rondom 
aanzweten. De uitgelekte uien op het 
laatst toevoegen. Marinade bewaren!

3 Na het aanzweten een beetje marinade 
toevoegen, plus de stroop. Laurier, 
kruidnagels en jeneverbessen uit de 
marinade opnieuw toevoegen. Zoveel 
marinade toevoegen dat het vlees net 
onder staat. Aan de kook brengen, 
daarna het vuur zodanig temperen dat 

het vlees licht suddert. Deksel op de 
pan doen.

4 Na een uur een plak ontbijtkoek in 
grove brokken toevoegen, plus een 
bouillonblokje. Eventueel marinade bij-
voegen. Goed doorroeren en opnieuw 
het deksel op de pan doen. Weer mini-
maal een uur laten sudderen.

5 Een restant ontbijtkoek toevoegen, het 
geheel wederom goed doorroeren en 
nogmaals een uur laten sudderen.

6 Na 3 tot 4 uur licht sudderen is het 
vlees draadjesvlees geworden. Roer de 
massa goed door en breng eventueel op 
smaak met extra peper, zout, bouillon 
en/of een vleugje kaneel. Vervolgens 
het vlees licht binden met een mengsel 
van maïzena en water. Is het gerecht te 
zuur? Voeg dan eventueel wat bruine 
basterdsuiker of rietsuiker toe.

Heerlijk met friet of gebakken aardappelen, 
zilveruitjes en een frisse salade. 

Net als hachee ook goed te combineren 
met aardappelpuree en bijvoorbeeld rode 
kool. 

EET SMAKELIJK!
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NATUUR EN OMGEVING

Turf, jenever en potklei
Jan van der Heide

-2.600.000-nu - IJstijden

Nederlandse bodems zijn meestal jong: 
het gaat het vaak om grondsoorten die 
in de afgelopen pakweg 10.000 jaar zijn 
ontstaan, na de allerlaatste ijstijd. IJstijden 
kwamen echter met een zekere regelmaat 
voor: ze hebben te maken met variaties 
in de zonnestraling doordat, met een 
bijna vaste regelmaat, de stand van de 
aarde ten opzichte van de zon verandert. 
Wetenschappers denken dat we er hier 
zo’n dikke 50 stuks gehad hebben, mis-
schien zelfs wel meer, maar dat kunnen ze 
niet meer precies nagaan. 

Zo’n ijstijd is niet niks: een enorme massa 
ijs die wel honderden meters dik kan zijn 
schuift langzaam als een bulldozer over 
het aardoppervlak, gevoed door neerslag 
in een poolklimaat. Met zo’n ijsmassa, die 
zich ook nog wel eens terugtrekt in wat 
warmere perioden en vervolgens weer 
oprukt, heeft Roderwolde dus meer-
dere keren te maken gehad, alleen is daar 
meestal aan het oppervlak weinig meer 
van terug te vinden. Zo’n dik pak ijs schuift 
namelijk de bovenkant van de al aanwe-
zige bodems voor zich uit (dat zijn de z.g. 
stuwwallen b.v. in Gaasterland), en laat na 
het afsmelten een pakket van zijn eigen 
troep achter. Daardoor vind je nu aan het 
oppervlak in het algemeen alleen nog de 
rechtstreekse sporen (of anders gezegd, de 
achtergelaten, soms metersdikke restan-
ten) van de vóórlaatste ijsmassa die ong. 
150.000 jaar geleden over Roderwolde 
heenwalste (b.v. de z.g. zwerfkeien), en 
de indirecte effecten van de allerlaatste 
gletsjer die ong. 20.000 jaar geleden niet 

verder dan Noord-Duitsland kwam maar 
waarvan de invloed tot hier reikte. 

Het is daarom zo bijzonder dat de z.g. pot-
klei, materiaal afkomstig uit een heel wat 
oudere ijstijd van maar liefst zo’n pakweg 
400.000 jaar geleden, hier aan het opper-
vlak te vinden is. Hoe kan dat?

Omdat potklei aan of dichtbij het opper-
vlak zo zeldzaam is heeft de wetenschap 
zich relatief laat over dit fenomeen gebo-
gen en zijn nog niet alle details van de 
oorsprong en ontwikkeling ervan bekend. 
Ook is er natuurlijk in de afgelopen 4000 
eeuwen in geologisch opzicht met dat 
spul heel wat gebeurd: erosie, vervorming 
onder druk, etc. In grote lijnen kunnen 
we met redelijke zekerheid zeggen dat het 
uiterst fijne kleimateriaal moet zijn afgezet 
in gletsjer meren en kloven in de ijsmassa 
in een gebied wat vanaf de Noordzee via 
Noord Nederland tot ver in Duitsland reikt. 
De dikte kan tot tientallen meters oplo-
pen. Soms komt het diep in de ondergrond 
voor (het oppervlak is heel onregelmatig), 
maar uitgerekend in deze omgeving zit het 

“hoog”. Naast het uitzonderlijk hoge klei-
gehalte is ook de donkerbruingrijze kleur 
karakteristiek voor potklei die (nog-) niet 
aan de lucht is blootgesteld: dat zijn kleine 
deeltjes bruinkool die de gletsjer indertijd 
uit Noord-Duitsland heeft meegenomen.

Door de zwaarte van de kleimassa is het 
sowieso al een compact spul, maar door 
het gewicht van latere gletsjers die er over-
heen zijn gegaan is het ook nog eens enorm 
samengedrukt. Het resultaat is een mas-
sief, compact en weerspannig bodemtype 
dat zich zo’n 4000 eeuwen hardnekkig 
heeft verzet tegen de opruimwoede van de 
jongere ijstijden en ons nu nóg dwars kan 
zitten.... Daarover de volgende keer meer.
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NATUUR EN OMGEVING

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

Białowieża Park Naradowy, het laatste 
laaglandoerbos in Europa
Dit keer gaat dit verhaal niet over de 
natuur in De Onlanden of omgeving, maar 
over het “Mekka van de ware natuurlief-
hebber”, het enig overgebleven oerbos in het 
Europese laagland, waar we deze zomer 
naartoe zijn geweest. 

Voor dit unieke natuurlandschap moet je 
naar het Białowieża Nationaal Park op 
de grens van Polen en Wit-Rusland. Bij 
het Poolse dorpje Białowieża ligt een 
uitgestrekt natuurpark, met een totale 
oppervlakte van ca. 1500 km². Van het 
Poolse deel, dat een oppervlakte heeft van 
ruim 600 km² is een klein deel (50 km²) 
strikt beschermd en kan alleen bezocht 
worden onder leiding van bevoegde gidsen. 
Het natuurpark is al bijna een eeuw gele-
den benoemd tot Unesco werelderfgoed.

Het bijzondere van het gebied is niet 
alleen het voorkomen van een bijzon-
dere flora en fauna, maar ook het feit dat 
het gebied, behalve de aanleg van wegen 
en paden, niet door menselijk ingrijpen 
is aangetast. Dat voor Europa bijzondere 

gegeven is vooral te danken aan het feit 
dat het gebied door de aanwezigheid van 
wolven, edelherten, elanden, wisenten 
(Europese bisons) en lynxen al sedert de 
Middeleeuwen een geliefd jachtgebied was 
van Poolse koningen, Russische tsaren en 
vele andere machthebbers, die in de loop 
der geschiedenis in dit deel van Europa 
hebben geheerst.

Als je van het dorp door het parklandschap 
rond het voormalige tsarenpaleis in de 
richting van het oerbos loopt, kom je door 
een open landschap waar door de boeren 
uit de omgeving nog sporadisch gemaaid 
wordt. Ook hier treedt verbossing op. Voor 
je uit zie je de contouren van het woud 
met als hoogste toppen de kruinen van de 
fijnspar. Aan de westzijde zijn ze groen 

Op de grens van Polen en Belorussia ligt 

het Mekka van de ware natuurliefhebber, 

het Woud van Białowieża

voormalig tsarenpaleis in Bialowieża (1894) 

huidig restant (poortgebouw)
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maar naar het oosten zie je de toppen van 
kale bomen. Daar openbaart zich het grote 
probleem van het gebied, de sterfte van 
bijna alle fijnsparren door toedoen van de 
dennenscheerder. Deze kever leeft onder 
de schors van de spar en legt daar haar 
eieren. De larven leven van het hout en 
vreten zich een weg naar de top van de 
boom, waar ze, als ze zich hebben verpopt 
tot kever, de twijgen uithollen. Een proces 
dat de boom niet overleeft. Om de kever 
te bestrijden worden de fijnsparren gekapt 
en verwijderd. Enige jaren geleden was er 
ophef over “het kappen van het oerbos”, 
maar in het beschermde gedeelte is geen 
boom geveld!

Ruim een kilometer buiten het dorp nade-
ren we de poort van het oerbos. Het beeld 
van de houten poort kennen we uit de 
informatie over en verslagen van excursies 
naar het gebied.

Onze Poolse gids Zwavek geeft in uit-
stekend Engels boeiende uitleg over de 
bijzondere vegetatie en hij kent bovendien 
van alle planten de Nederlandse naam! 
Dat maakt de beleving van deze omgeving 
extra interessant.

Eenmaal in het oerbos zijn we vooral 
onder de indruk van de omvang en hoogte 
van onder andere winterlindes en zomerei-
ken (tot wel 45 meter) en de reusachtige 
haagbeuken. De ondergroei van lievevrou-
wenbedstro is aanleiding voor een discussie 
met de (katholieke) gids en de protestante 
en niet-gelovige gasten over godsdienst en 
geloof. Waarschijnlijk was de indrukwek-
kende natuur om ons heen daar ook debet 
aan.

Indrukwekkend is het woud zeker. 
Woudreuzen die naar schatting wel 400 
tot 500 jaar oud zijn, die waarschijnlijk de 
Russische tsaren nog langs hebben zien 
komen, doen je bedenken hoe nietig wij 
mensen zijn.

Behalve talrijke kraanvogels, een vos, 
een grote bonte specht en een heleboel 
prachtige vlinders en insecten hebben we 
van de spectaculaire soorten wild alleen 
maar sporen gezien. Door de keutels van 
wisenten en wolven en natuurlijk prenten 
van elanden, wederom wisenten en wilde 

aangetaste fijnsparren de dennenscheerder 

bonte beer, in NL zeldzaam 

de laatste instructies
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zwijnen kun je je wel een voorstelling 
maken van wat er zoal rondloopt.

In wezen zijn de bomen nog veel ouder. 
Rondom een oeroude haagbeuk staan 
jonge loten die bij het afsterven van de 
oude boom, binnen een jaar zo’n 4 meter 
hoog zijn, omdat ze voortleven op het 
wortelsysteem van de oude boom als 
deze uiteindelijk het lootje heeft gelegd. 
Misschien is de oorsprong van de boom 
wel duizenden jaren oud! 

Net als in ons land heeft Polen in 2018 ook 
een droge zomer gekend. Veel gebieden die 
als moerasgebieden bekend staan, staan ook 
dit jaar weer grotendeels droog. Zo ook het 
oerbos van Białowieża. Op plaatsen waar 
je normaal meestal niet met droge voeten 
doorkomt, staan de aangelegde vlonders nu 
op een droge ondergrond. 

Al hebben we dan slechts sporen van het 
grote wild gezien, in het woud is eigenlijk 
alles bijzonder en indrukwekkend, zoals 
de restanten van een ca. halve eeuw gele-
den omgevallen reusachtige eik.

wolvenkeutels, wit van de (botten)kalk 

afdruk van een wisenthoef 

oude haagbeuk met nakomeling 

resten van een reusachtige eik, die ooit een 

omvang van minstens 6 meter had 

“ jong” en oud 
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VAN ONDER DE WIEKEN

De afgelopen maand
Dirk Magré

De laatste weken / dagen van het afgelo-
pen seizoen liggen al weer even achter ons.

Op 14 en 15 september waren de Open 
Monumenten dagen en op 20 september 
gingen de deuren dicht.

Toch is er nog wel een en ander te 
vertellen.

Open Monumenten dagen 2019
Zaterdag 14 september waren molen en 
Meulenkaomer de hele dag geopend.

In de molen werd door de olieslagers de 
hele dag een doorlopende demonstratie 
olieslaan verzorgd. Natuurlijk met ook een 
aardige opbrengst aan lijnolie.

Op het gras voor de deur van de 
Meulenkaomer was een gezellig terras 
ingericht en hier konden de bezoekers en 
passanten genieten van een heerlijke kop 
koffie of thee met huisgemaakt gebak en 
poffert. In de molen telden wij (en we kun-
nen er best nog wat over het hoofd hebben 
gezien) 142 bezoekers.

Op zondag 15 september (tijdens de 
Rowolmer Fair) was de molen wel geopend 
voor het publiek, maar werd geen olie 
geslagen. Helaas was er ook zo weinig 
wind dat de wieken stil zijn blijven staan. 
Ook de Meulenkaomer toonde haar gast-
vrijheid met opnieuw het terras voor de 
molen.

De mensen achter da balie van de molen 
hebben weer zo goed mogelijk de bezoe-
kersaantallen bijgehouden en kwamen op 
289 voor deze zondag.

Dit zijn vergelijkbare aantallen met voor-
gaande jaren. De Open Monumenten 
Dagen zijn de enige twee dagen in het jaar 
waarbij geen toegang wordt gevraagd. Dat 
is een goed principe, maar het zou anders 
financieel ook een topper voor de molen 
zijn geweest.

Oktobermaand – kindermaand
Dit jaar hadden we besloten een keer mee 
te doen met oktober kindermaand. Voor 
alle kinderen tijdens de “aktiedag” gratis 
toegang (ouders gereduceerd tarief) en ook 
nog iets extra’s voor de kinderen.

In Woldzigt zou door Ellis van der Griendt 
een aantal spannend passages worden 
voorgelezen uit “De Meester van de Zwarte 
Molen”.

We hebben wel extra kinderen (met hun 
ouders) op bezoek gehad op 5 november 
(tijdens het olieslaan). 

Met betrekking tot de enorme aantallen 
kinderen bij het voorlezen: zie foto 
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Koetsentocht Nienoord
Op vrijdag 6 september ontvingen we een 
mail naar aanleiding van de koetsentocht 
Nienoord (met authentiek gerij) op zondag 
6 oktober. Deze zou dit jaar Roderwolde 
aandoen. Hun lunchpauze was zelfs in 
Roderwolde gepland.

Een aantal wat lichtere rijtuigen werd 
opgesteld in het land van Dolf Boxen 
naast de kerk en de rest op de Hoofdstraat. 
Op verzoek was de molen open en te 
bezichtigen.

De wind liet ons deze dag niet in de steek, 
dus de molen stond prachtig te draaien met 
2 halve zeilen voor de wieken.

Het was die dag toch wel behoorlijk fris, 
dus veel van de mensen die op de bok en 
in de rijtuigen hadden gezeten kwamen 

zich even in de molen warmen (daarvoor 
waren onze elektrische kacheltjes dan ook 
geliefde objecten om vlak bij te staan).

Het aantal belangstellenden voor een 
bezichtiging in de molen was beperkt, 
maar op de platte stond het wel behoorlijk 
vol.

Controle / service brandmeldsysteem
Op 15 oktober heeft een aantal van jullie 
wellicht de sirene van het brandmeldsys-
teem van de molen horen janken.

Deze keer was er geen brand of een storing 
in het systeem. Het werd opgewekt door 
een servicemonteur van Chubb. Die was 
er voor de jaarlijkse check op goed functi-
oneren van het systeem. Het was goed dat 
dit weer gebeurde. Op twee plekken bleek 
een niet goed werkende brandmelder te 
zijn. Dat is direct weer in orde gebracht. 
Kunnen Wilma en ik weer wat geruster 
slapen…..

Flesjes gezocht
Vorige maand heb ik deze oproep ook 
gedaan. We zijn naarstig op zoek naar van 
die kleine flesjes van 0,185 liter (normaal 
gevuld met koffiemelk, maar na gebruik 
eindigen ze over het algemeen in de 
glasbak).
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Heb je dit soort flesjes, spoel ze dan om en 
breng ze s.v.p. naar de molen. Wij vullen 
ze dan weer met lijnolie voor de verkoop 
in onze molenwinkel. De voorraden flesjes 
zijn langzamerhand zodanig geslonken dat 
we nog net aan de vraag kunnen voldoen. 
Een beetje meer op reserve is wel een vei-
lig idee. 

Activiteiten Woldzigt en voor de komende 
tijd:
h Zaterdag 26 oktober: Nacht van de 

nacht. Wil Schröder en Lia Snoek heb-
ben weer een interessante wandeling in 
het donker voorbereid. Via de website 
kun je je nog aanmelden om hier aan 
deel te nemen. Na afloop is er nog een 
gezellig samenzijn met koffie / thee / 
glühwein en wat te happen. De erva-
ring van vorig jaar heeft ons geleerd de 
groep niet groter dan 20 deelnemers te 
laten worden. Meld je je aan, dan krijg je 
z.s.m. te weten of je nog mee kunt.
h Zaterdag 2 november: Er wordt weer 

olie geslagen van 13:30 tot 16:30 uur. 
Deze dag om 14:30 en 15:30 koor De 
Kleinoot (20 leden) treedt op in de 
molen met een serie liederen, thema 
“de molen”. Hiervoor wordt geen extra 
toegangsgeld gevraagd. We hebben met 
het koor afgesproken de opbrengst van 
die dag 50-50 met elkaar te delen.

Voor groepen kan via de website een 
afspraak worden gemaakt via de pagina 

“Contact” op www.woldzigt-roderwolde.nl.

Hartelijke groet,

de molenaar en molenaarsvrouw,

Dirk Magré en Wilma Bruin

AANKONDIGING

Nacht van de nacht

Wij verwachten dat het om 19.45 uur die 
avond donker genoeg is om vanuit de 
molen een mooie wandeling te maken in 
de Onlanden. Wij hebben Wil Schröder en 
Lia Snoek, gids bij Het Drentse Landschap 
bereid gevonden om onder hun leiding het 
nachtleven waar te nemen. U bent onge-
veer anderhalf uur onderweg. Na afloop is 
er in de molen drinken met iets lekkers.

Oudere kinderen zijn welkom.

Inloop vanaf 19.30 uur. Maximaal 20 deel-
nemers; vol is vol
De kosten per persoon zijn € 5,00.
Opgave kan via de website:
www.woldzigt-roderwolde.nl/contact/
algemeen-contactformulier/
Voor meer informatie over dit jaarlijkse 
landelijke evenement: https://www.nacht-
vandenacht.nl/
Tot ziens bij de Nacht van de Nacht. 
Bestuur Olie- en Korenmolen Woldzigt



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: 

- 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

        
        

 
 

 
FOKKO  RIJKENS 
 
Hoofdstraat 80, Roderwolde 
 
Kunstenaar/Curator/Docent 
 

 

 
 
Fokko Rijkens is kunstenaar en geeft cursussen in Roderwolde.  
Fokko organiseert plaatselijke, maar ook internationale  
tentoonstellingen en kunstevenementen(zie Website/Facebook) 
 
www.fokkorijkens.nl  
06-12622511, info@fokkorijkens.nl 
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VERSLAG

6e Rowolmer Rondrit 

Afgelopen september werd alweer de 6e 
editie verreden van de Rowolmer Rondrit. 
In korte tijd was het maximum aantal 
deelnemers bereikt; sterker nog, de eerste 
inschrijvingen waren al binnen voordat 
zeker was dat de rit door zou gaan! In 
totaal hebben bijna 90 auto’s meegereden 
en op 1 Kever na hebben alle deelnemers 
op eigen kracht de eindstreep op het sport-
veld weer bereikt. Deze mensen zijn met 
de aanhanger van Schadenet Bathoorn 
weer naar Roderwolde gebracht.

In vergelijking met andere jaren was de 
ochtendroute deze keer iets langer (63km) 
en de middagroute iets korter (40km). 
Hierdoor konden we in de ochtend het 
gebied rondom Schipborg, Zuidlaren, 
Midlaren en Noordlaren aandoen waar we 
nog niet eerder zijn geweest. De gemeente 
Tynaarlo maakte het nog even spannend 
omdat ze 4 dagen voor de rondrit de brug 
over het Noord-Willemskanaal afsloten 
voor alle verkeer maar gelukkig waren er 
op de dag zelf geen belemmeringen in de 
route. Intussen is het ook traditie dat Joris 
Brouwer een foto van alle deelnemers 
maakt die ze later als aandenken thuis 
gestuurd krijgen. Tussen de middag kregen 

de deelnemers weer een door de vrijwil-
ligers voorbereide lunch aangeboden. ‘s 
Middags ging de route door Zuidhorn en 
via Enumatil, Midwolde en Leek terug naar 
Roderwolde.

De deelnemers hadden weer de meest uit-
eenlopende auto’s waarvan sommige meer 
dan 90 jaar oud waren! Veel deelnemers 
waren gekleed in stijl van hun auto naar 
Roderwolde gekomen. Dit gaf nog meer 
sfeer aan de dag en ze werden door de 
deskundige jury beoordeeld. Dat de dames 
van de jury deze rol zeer serieus namen 
bleek wel uit het feit dat er meerdere avon-
den aan te pas kwamen voordat ze er zelf 
uit waren in welke stijl ze gedurende de 
dag zouden rondlopen. 

Jury en organisatie
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Het was een lastige klus voor de jury om 
uit alle prachtig geklede deelnemers win-
naars te kiezen maar ze zijn hier goed in 
geslaagd. De originaliteitsprijs ging naar 
de familie van Zonneveld uit Nieuw Roden 
met hun Ford model B uit 1932. De mar-
kante echte snor van de chauffeur maakte 
het plaatje compleet van hun jaren 30 
kleding. 

De prijs voor het mooiste geheel ging naar 
de familie Achterkamp uit Leek in hun Fiat 
500L uit 1971. Als echte hippies was dui-
delijk zichtbaar dat ze van hun rol genoten. 
Bij de start hadden we zelfs even de indruk 
dat er een bepaalde geur uit het raam van 
de auto kringelde…. De aanmoedigings-
prijs ging naar de familie Delevacq uit Leek 
die samen met hun jonge kinderen ook in 
flower power stijl de dag doorbrachten. Ze 
deden mee in hun Renault 14TS uit 1982; 
weliswaar niet een hele oude auto, maar 
wanneer ben u er nog eentje in het wild 
tegen gekomen? 

Het spelelement dit jaar bestond uit een 
aantal foto’s die men tijdens de beide rou-
tes in de juiste volgorde moest zetten. De 
ochtendroute had niet echt een thema, ’s 

middags was het thema hekken die bij wei-
landen of bij huizen staan. Om het nog een 
beetje lastiger te maken konden we niet 
garanderen dat de hekken nog in de positie 
stonden zoals wij ze hadden gefotogra-
feerd. Slechts 4 equipes hadden alle foto’s 
in de juiste volgorde gezet. 

1e prijs: Fam. Dekker uit Peize met een 
Volkswagen T2 Westfalia uit 1978

2e prijs: Fam. Feunekes uit Zevenhuizen 
met een BMW 1600-2 cabrio uit 1969

3e prijs: Fam. Lalkens uit Assen met een 
Porsche 911SC uit 1978 

Het was niet de eerste keer dat de familie 
Dekker in de prijzen viel; vorig jaar waren 
ze 2e en het jaar er voor hadden ze ook de 
1e prijs.

Al met al kijken we terug op een geslaagde 
dag maar naast een vol deelnemersveld 
ben je voor een evenement als deze ook 
vrijwilligers en sponsoren nodig. Bij deze 
willen we hun allemaal weer bedanken 
voor hun inzet en ondersteuning op welke 
manier dan ook. 

Prijsuitreiking
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COLUMN

Buikig
Henk van Kalken

Ze stond bij de kassa van de supermarkt. 
Het haar in een onbestemde kleur op 
haar gebogen hoofd eindigde in een staar-
tje. Een strakzittend shirt omspande haar 
vinnige buikje. Zeven maanden zwanger, 
schatte ik, niet in het minst gehinderd door 
enige kennis van zaken. Ze hield, druk 
duimend, in haar rechterhand een roze 
smartphone. Nauwelijks een paar secon-
den haar snelle geduimdruk onderbrekend 
rekende ze af en liep, haar boodschap-
penwagentje voor zich uitduwend, de blik 
onafgewend op het schermpje gericht, 
richting uitgang. Om onduidelijke reden 
liet ze haar karretje staan en wandelde, 
het hoofd gebogen, strak turend en totaal 
verzonken in haar schermpje, naar buiten. 
Ze zag geen tegenliggers of omstanders; 
de cyber-communicatieve duimactivitei-
ten hielden haar aandacht gevangen. Ik 
bevond me juist achter haar, toen ze op 
een mannelijke tegenligger met minstens 
zo’n vinnige buik botste. Die van de man 
was zo te zien met veel zorg gekweekt 
en wellicht was de omvang de reden dat 
zware ongelukken voorkomen werden. Elk 
nadeel heb se voordeel, zou Meester Cruijff 
gezegd kunnen hebben. De vrouw wan-
kelde door de botsing achteruit en ik kon 
mijn hand nog op tijd achter haar rug krij-
gen, anders was deze Botsing der Buiken 
dramatisch en pijnlijk op de straatstenen 
geëindigd. Een vluchtige glimlach was mijn 
beloning, maar de verontwaardigde man-
nelijke buikbezitter, die trouwens zelf ook 
niet had opgelet, eiste boos gesticulerend 
en mompelend alle aandacht op. De vrouw 
haalde haar schouders op, draaide zich 
om en ging haar boodschappenwagentje 
ophalen. De man verdween – vermoede-
lijk richting bierafdeling. Inmiddels liep 

de vrouw alweer achter haar karretje, het 
hoofd gebogen, druk duimend richting uit-
gang. Ze passeerde mij zonder me een blik 
waardig te keuren en liep, op- noch omkij-
kend, de zonverlichte straat op. 

Soms vraag ik me af of ík nou de verbin-
ding met de wereld aan het verliezen ben 
of de wereld met mij. Of ligt het antwoord 
misschien in een klein schermpje van 14 x 
7 centimeter?

OPROEP

Sjoelen en kaarten

Dag Dorpsgenoten,

Komend Winterseizoen gaan we weer 
Sjoelen en Kaarten bij Het Rode Hert.                          
4 Gezellige avonden op Za. 19 Okt. , Za. 1 
Febr. , Za. 29 Febr. En een nog nader te 
bepalen Za. in Maart.

Lekker bezig zijn en bijkletsen met dorps-
genoten onder het genot van een hapje en 
een drankje.

Opgeven hoeft niet.

Is dit wat voor u , kom dan op Za. 19 Okt. 
naar het Rode Hert.

Aanvang 19.30 uur. 

Inleg € 10.00 voor 4 avonden Plezier.

U bent van Harte Welkom.

Wim Venekamp en Grietje v/d Berg
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De zomer heeft weder
afscheid genomen.

Nog bloeien er bloemen
maar de herfst is gekomen.

Van bomen tot struiken
wordt het blad bruin en bont.

En langzaam aan dwar’len
reeds veel; naar de grond.

Des morgens en ’s avonds
is het mistig en kil.

Maar overdag meestal zonnig
en rustig en stil.

In het bos heerst de herfst
met een weelde van kleuren.

En de lucht is vervuld
van pittig kruidige geuren.

Rood gloeit het blad
van Amerikaanse eiken.

Geel, bruin en goud
staan de beuken te prijken.

Altijd groen zijn de dennen
brons en donker en licht.

Wat een tinten en kleuren
wat een prachtig gezicht!

Onder de bomen verrijzen 
paddestoelen: zeer vele.

En in je verbeelding
zie je kaboutertjes spelen.

Ze dansen met elfjes
in een reidans vol vreugd.

Zoals in de sprookjes
die je las in je jeugd.

Want een bos in de herfst
is een sprookje gelijk.
Je loopt er te dromen
en je voelt je er rijk.

Als de zon met de wind 
door de bladeren speelt.
Is het een schouwspel
dat nimmer verveelt.

En komt soms in je hart
wat weemoed geslopen.

Omdat het met dit moois
spoedig af is gelopen.

Als je denkt aan de stormen
die straks komen gaan.

Weer alles kaal wordt en dor
 en de winter breekt aan.

Weet je toch, dat elk seizoen
weer iets moois heeft te bien.

Want de natuur is steeds
boeiend

voor wie het wil zien.

HERFST



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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HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114
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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
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café HET RODE HERT

Dit kan uw advertentie zijn.

Wilt u adverteren De Wôlmer? 
Neem dan contact op met de redactie
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AANKONDIGING

Lezing Peter Oosterhof over 
zijn omschakeling naar 
biologische landbouw

In januari 2018 heeft Peter Oosterhof een interessante lezing gegeven in het Rode Hert. 
Voor diegenen die dit gemist hebben is er een herkansing! Het IVN afdeling Peize orga-
niseert een lezing van Peter Oosterhof op donderdagavond 28 november in café Ensing, 
Hoofdstraat 52.

De lezing begint om 20.00u.

Vanaf 19:30 staan de koffie en tee klaar.

De kosten voor niet leden zijn €5,00 euro. Voor leden € 4,00. pp.

Peter zal net als op de avond te Roderwolde een uitleg geven van zijn beweegredenen om 
over te schakelen naar biologische landbouw. 

Wat komt er allemaal bij kijken als je besluit om geen kunstmest meer te gebruiken en zo 
weinig mogelijk antibiotica. 

Hoe krijg je een goede balans tussen een goed bodemleven en een goede melkopbrengst. 
Wat betekent dit voor de omgeving, de natuur, de biodiversiteit en zijn persoonlijke leven. 
Peter vertelt hierover op een boeiende manier.

We hopen u te zien op 28 november te Peize.

Met vriendelijke groet,

IVN afdeling Peize
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Dorpsagenda

zaterdag 26 oktober 2019 Molen 
Woldzigt: Nacht van de Nacht, aanvang ‘s 
avonds

zaterdag 2 november 2019 Rowolmer 
Archief: Open Archief. 10.00 - 12.00 uur in de 
MFA

zaterdag 2 november 2019 Molen 
Woldzigt: Demonstratie olieslaan. 13.30 - 
16.30 uur

woensdag 6 november 2019 
Vrouwenvereniging: Bingo. Aanvang 
19.30 uur in het Dorpshuis

vrijdag 8 november 2019 Dorpshuis: 
Pubquiz. Aanvang 20.00 uur

woensdag 27 november 2019 
Dorpsbelangen: ALV. Aanvang 20.00 uur in 
café Het Rode Hert

donderdag 28 november 2019 IJsvereniging: 
Algemene jaarvergadering. Aanvang 
20.00 uur in café Het Rode Hert

vrijdag 29 november 2019 
Tennisvereniging Roderwolde: Klaverjasavond 
café Scheepstra. Aanwezig 19.30 Aanvang 
20.00 uur

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 november 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
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 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



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


