DORPS– EN SCHOOLKRANT
NUMMER 165
JAARGANG 19
OKTOBER 2020

 Manifestatie Jong IV in Rode Hert
 Uitbreiding Dorpshuis  Natuur in de Onlanden
 Diefstal aanhangwagen  Andere tijden

(nieuw en gebruikt)

Hoofdstraat 38,
9321 CG Peize,
050 - 5032451
Installatiebedrijf Bos verzorgt voor u:

CV-installaties, Zink werk, Dakbedekking,
Airconditioning, Riolering, Gas, Water en Elektra,
Vloerverwarming, ook in bestaande vloeren

Duurzaamheid

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

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

zangcoach mezzosopraan dirigent

Iedereen kan zingen, ontdek jouw talent !

BRILLEN • CONTACTLENZEN • OOGMETING • PASFOTO’S

Heerestraat 199 • 9301 AE Roden • Tel. 050 - 280 10 26
Wendtsteinweg 66 • 9363 AR Marum • Tel. 0594 - 69 70 01

WWW.BIJALEXBRILLEN.NL

Esther van Dijk is een enthousiaste, klassiek geschoolde
zangeres.
Zij biedt
zangles
aan volwassenen
en kinderen. Mail
Alleen,
met
z’n tweeën
of in een groepje,
of bel voor een gratis proeßes naar:

doelgericht werken aan jouw stem!

Esther4singing@gmail.com
06 51 76 70 81
Neem contact op voor een gratis proefles!
Hoofdstraat 38A
9315 PC, Roderwolde

esther4singing@gmail.com +31651767081

www.esthervandijk.euesthervandijk.eu

Belga’s Internationaal Transport v.o.f.

Transportweg 3 - 9301 ZX Roden

grote foto voorkant: Fokko Rijkens

Van de redactie

In dit nummer

Hans Noordhof

Ondanks de corona vindt er van alles
plaats in het dorp. De uitbreiding van
het dorpshuis verloopt voorspoedig, zo
voorspoedig dat de nodige vrijwilligers
binnenkort aan de bak kunnen. En is het
speelveldje aan het Bovenland flink onderhanden genomen.

4 Buurtnieuws
5 Schoolnieuws

8

Helaas gaat de ALV van dorpsbelangen niet
door.

13

Voor wie er tussenuit wil en van schaatsen
houdt, voor leden van de ijsvereniging is er
“vrij schaatsen” in Kardinge, Groningen.

16
17

Recept van de maand, heeft dit keer wel
een heel speciale recept, los de puzzel op
en win een smakkelijke prijs.
En er is een alert! Nieuwe bewoners gesignaleerd op Roderwolderweg 34, Nynke
heeft de kersverse bewoners geïnterviewd.

18
19
23
25
27
28

Veel plezier met de nieuwe Wôlmer.
29
32
34
34

Peuterspeelzaal Dreumes en BSO De
Boemerang 5
Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen 8
Dorpshuis 8
Ijsvereniging Roderwolde 10
Rowolmer Archief 11
MILIEU EN ENERGIE Energiek Roderwolde
Energiebesparen? Alle beetjes
helpen! 13
RECEPT VAN DE MAAND Smakelijke prijs
NATUUR EN OMGEVING Turf, jenever en
potklei
COLUMN Fiets op tilt
NATUUR EN OMGEVING Natuur in De
Onlanden
VAN ONDER DE WIEKEN Stille boel rond de
molen
NIEUWBAKKEN SCHOOLOUDER Een goede
overgang
RONDJE OM DE KERK Rituelen
NIEUWE STREEKGENOTEN ALERT! Nieuwe
bewoners
INGEZONDEN Andere Tijden
INGEZONDEN Manifestatie Jong IV
Prikbord
Colofon

 De Wôlmer  oktober 2020  pagina 3

Buurtnieuws
Bert Blaauw

Uitbreiding dorpshuis
De uitbreiding van het dorpshuis verloopt voorspoedig. De muren en ramen
staan al op de plek en het dak nadert zijn
voltooiing.

Het lijkt nu meer op een knollenland dan
op een speelveld, maar als het ingezaaide
gras binnenkort gaat groeien, zal het er
weer piekfijn gaan uitzien.

Het lijkt erop, dat het niet lang meer duurt,
voor de vrijwilligers aan de bak kunnen
om aan de nodige zelfwerkzaamheid bij te
dragen.
Speelveldje Bovenland
Het speelveldje aan het Bovenland heeft
een volledige metamorfose ondergaan. De
sloot is gedempt, de afwatering geregeld
met een laagte en een onderdoorgang naar
de sloot, die afvoert naar de Onlanden.

Nestkastjes
Onlangs kwam een groepje jongeren van
de Reclassering, gewapend met een ladder en plastic zakken, de nestkastjes, die
mede door onze jeugd zijn gemaakt en
opgehangen voor o.a. de bestrijding van
de eikenprocessierups, controleren en
schoonmaken.
De vogels kunnen er volgend voorjaar met
en gerust hart hun nestjes in bouwen en
vervolgens de jongen hopelijk gaan voederen met de gevreesde plaagrups.
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Heel Noordenveld zoemt
Het eerste stukje berm die moet zorgen
voor meer biodiversiteit is op zaterdag 10 oktober ingezaaid met bloemen.
Dat gebeurde op het stukje langs de
Pastorielaan bij de pastorie.
Tot onze grote spijt is de zaaiactie in de
berm in de Hoofdstraat niet doorgegaan.
Om het initiatief te kunnen laten slagen
was het noodzakelijk voor de gemeente dat
iedereen aan de Hoofdstraat mee zou doen.
65-jarig huwelijk
Het komt niet vaak voor, maar op 8 oktober waren Geert en Gretha Belga 65 jaar
getrouwd.
Iets, waarmee de redactie van de Wôlmer
beiden van harte feliciteert en wenst ze
nog vele mooie gezonde jaren toe. Helaas
konden ze door de coronacrisis dit heuglijk
feit niet de aandacht geven, die ze graag
hadden gewild.
Melding diefstal
Onze aanhangwagen met Huif(grijs) is op
maandag 12 oktober gestolen, het is nachts
gebeurd. De aanhangwagen stond op slot
met een dissel koppelslot. Het was een vrij
nieuwe aanhangwagen nieuwprijs €1000,De aanhangwagen gebruik ik o.a. voor
vervoer van mijn grotere schilderijen.
Ik hoop dat iemand iets heeft gezien. Ik
denk dat de gestolen aanhangwagen met
huif op een aanhanger is gezet en zo is
meegenomen…
Alvast bedankt voor de tips.
Met vriendelijke groet, Fokko Rijkens

Peuterspeelzaal Dreumes
en BSO De Boemerang
Hier weer de allerdaagse belevingen van
de afgelopen weken bij de peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang “de
Boemerang”.
Eerst gaan wij een stukje vertellen over de
themaplanning van de peuterspeelgroep.
Bij de peuterspeelgroep hebben wij een
jaarplanning bestaande uit vaste thema’s.
Zo zijn altijd de 4 seizoenen in de jaarplanning verwerkt en staan er nog een aantal
thema los van de seizoenen. Te denken aan
Kleding, Boerderij, Feest, Verkeer, Sport en
Beweging, Ziek en Gezond.
De afgelopen weken zijn wij bezig geweest
met het thema “Verkeer”. Voor kinderen
is dit een thema waar zij iedere dag mee
te maken krijgen. Te denken aan een ritje
in de auto, met de fiets naar de winkel, of
in de buggy naar de eendjes. Het is allemaal mogelijk. In ieder thema staat er een
boekje centraal. Dit keer het boekje “Anna
en de fiets” van Katleen Amant.
Ook is het interessant de reacties van
kinderen te horen. Iedere kind heeft zijn
eigen beleving en verhalen bij het boekje.
Bepaalde begrippen komen iedere dag
weer terug. Fiets, auto, stoep, verkeerslichten, zitje, bel.
Verder komt er meestal een knutselaktiviteit in een thema naar voren. Dit
keer was het knutselen van een stoplicht.
Hierbij speelt kleurherkenning een grote
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06 - 14 94 23 39

www.trimsalonmolenbrug.nl
info@trimsalonmolenbrug.nl

rol. Maar voorop staat vooral het plezier
wat de kinderen eraan beleven. Dat is het
belangrijkste in het werken met kinderen.
Kinderen vinden het heerlijk om met lijm
te smeren, en soms maakt het een kind
echt niet uit als het werkstukje perfect is
of niet.
Het gaat om het ervaren van allerlei materialen. Lekker smeren is immers ook zo
leuk – kwantiteit.
Verder hebben wij met de peuters
een echte “Verkeerwandeling” door
Roderwolde gemaakt (Het waarnemen
van de omgeving) Het samen lopen op de
stoep, pauze bij de parkeerplaats - vol met
auto’s en kijken bij het fietsenhok, alles is
interessant voor deze leeftijd.
Als laatste was er het bewegings/belspel. Ieder kind kreeg een fietsbel. Samen
gingen wij bellen en zingen. Dit was een
vrolijk geheel. Later gingen wij nog gymnastieken. Op onze rug liggen en met de
benen fietsbewegingen proberen te maken.
Best moeilijk en nog bellen ook – twee
handelingen tegelijk, dit een bijzondere
ervaring. Helaas waren alle geknutselde
stoplichten mee naar huis gegeven dus
konden deze niet meer op de foto.
Ook heeft de buitenschoolse opvang
niet stil gestaan. Hier worden vaak verschillende aktiviteiten gedaan. Deels
voorbereidt, en deels door de kinderen
zelf. De ene keer moeten kinderen op gang
gehoplen worden en een andere keer is er
veel initiatief van de kinderen zelf. Ook
is het belangrijk bij de buitenschoolse
opvang, dat alles mag en niets moet.
Sommige kinderen hebben nog echt de

behoefte om gezellig met vriendjes te spelen – een tent op de gang is dan voldoende.
Maar er zijn ook kinderen die de mooiste
creaties maken met waardeloos materiaal.
Die beginnen om 14:00 uur te knutselen en
zijn om 17:45 uur nog steeds bezig. Alles is
bijna mogelijk zolang het maar in overleg
met elkaar is.
Aktiviteiten die deze week op de buitenschoolse opvang gedaan waren o.a. het
maken van een puddingbroodje, met
scheerschuim en verf kliederen, bakken,
buiten spelen, verven, kleuren, tekenen
etc. Ook zijn bso-kinderen altijd blij als
er weer ander speelgoed op de bso terecht
komt.
Het ontdekken van nieuwe spelletjes en
materialen is voor de bso-kinderen altijd
weer een uitdaging.
Het mooie van deze groep kinderen is, dat
er altijd wel vriendjes en vriendinnetjes
aanwezig zijn. Ook zijn er veel broertjes en
zusjes. Klein en groot gaan prima samen
en helpen elkaar ook bij de aktiviteiten.
Dat is goed om te zien.
Voor het volgende thema – na de herfstvakantie – gaan wij ons richten op de herfst.
De ruimte is al een beetje aangekleed dus
kan er weer volop gespeeld en geknutseld
worden.

Verder wensen wij iedereen een fijne
herfstvakantie.
Iekje, Inge en Anja
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Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen
In verband met het Coronavirus heeft het
bestuur van Dorpsbelangen besloten om
de ALV, welke gepland staat op 26 november as NIET DOOR tel laten gaan!
Uitstellen verkiezing bestuursleden
Op de agenda stond onder andere de
verkiezingen voor het bestuur. Deze
verkiezingen zouden in maart 2020 plaatsvinden en kunnen eigenijk niet langer
worden uitgesteld.
Wie zijn herkiesbaar en wie treden af?
Herkiesbaar zijn:
hhSiem ter Steege
hhBert de Rouw
Aftreden:
hhJan Visser in verband met het volbrengen van het maximale bestuurstermijn
van 9 jaar
hhAlbert Boelen in verband met zijn verhuizing naar Zuidlaren
Mogelijke kandidaten
Bij het bestuur hebben zich de volgende
kandidaten gemeld:
hhRina Jansma (Roderwolde)
hhHenk van Sloten (Foxwolde)
Siem ter Steege en Bert de Rouw stellen
zich herkiesbaar.
Hoe gaan we hier mee om?
Kandidaten die ook in het bestuur willen plaatsnemen kunnen zich voor de
volgende bestuursvergadering melden.
Deze staat gepland op 5 november 2020
om 20.00 uur. Mochten zich geen andere
kandidaten melden dan zullen Rina
Jansma en Henk van Sloten in het bestuur

plaatsnemen en Siem ter Steege en Bert de
Rouw in het bestuur blijven.
Hoe meldt u zich aan?
Aanmelden kan via
info@dorpsbelangenroderwolde.nl of bij 1
van de bestuursleden.

Dorpshuis
De donateursvergadering welke in maart
op de agenda stond hadden we verplaatst
naar november. Echter hebben we besloten, in verband met de corona tijd waarin
we leven, deze wederom niet door te
laten gaan. Onze jaarlijkse financiële
verantwoording gecontroleerd door een
kascommissie en de gemeente vinden wel
plaats en via de Wolmer houden we u op
de hoogte van onze activiteiten en ander
wel en wee. Volgend jaar hopen we weer
op een live bijeenkomst waarin velen van
u kunnen meepraten en meedenken.
Ondertussen gaan de sportactiviteiten,
(ouderen) gym en Yoga tot nu toe gelukkig
gewoon door.
Op de dorpshuis activiteitenagenda dit
najaar staan nog wel de Oliebollenactie en
de Oudejaarsborrel. We duimen heel erg
dat de maatregelen om elkaar te ontmoeten dan weer ruimer zijn.
Beste donateurs van Stichting Dorpshuis
Roderwolde e.o.
Het bestuur is verheugd dat Stichting
Dorpshuis Roderwolde e.o. het afgelopen
jaar weer een brede steun heeft ontvangen in de vorm van donateursgelden. Uw
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bijdrage is voor het voortbestaan van het
dorpshuis nu zeker van groot belang.
Veel donateurs hebben het dorpshuis
gemachtigd de donateursgelden jaarlijks
automatisch te innen. Wij maken u erop
attent dat deze afschrijving plaatsvindt in
de maand november. De donateurs die niet
via automatische incasso betalen worden
via een persoonlijke mail verzocht het
benodigde donateursbedrag over te maken
of bezocht door één van de bestuursleden.
Voor diegene die nog geen donateur is, maar dit wel zou willen
worden, gelieve te mailen naar
dorpshuisroderwolde@gmail.com of een
berichtje achter te laten in de brievenbus van het MFA de Doefkamp, t.a.v. het
Dorpshuis, Hoofdstraat 21a.
Wij willen u alvast bedanken voor uw bijdrage voor dit jaar!
Het dorpshuisbestuur

aanbrengen en de komende week het glaswerk in de kozijnen te monteren. Hopelijk
werkt het weer mee en is bij de uitgave
van deze krant, de bouw inmiddels geheel
wind- en waterdicht.
We hebben al flink hulp gehad van enkele
vrijwilligers bij het opruimen van het
straatwerk, het graven van de bouwput en
het aanvullen van de fundering.
Vooral willen we Loonbedrijf Van den Berg
bedanken voor het geheel belangeloos
inzetten van hun machines en personeel.
Een betere sponsor kunnen we ons niet
voorstellen en de samenwerking met hun
“jongens” was voortreffelijk!
Het is de bedoeling om in de eerste week
van november te gaan starten met het
grond- en straatwerk en half november
met het schilderwerk binnen en het aanbrengen van de glasweefselbehang en
sauswerk. We hebben al een kleine lijst
met spontane vrijwilligers, maar we zijn
nog niet compleet.

Nd. Henk Roelfzema
Uitbreiding Dorpshuis / oproep vrijwilligers
De uitbreiding van de kantine en bergruimte vordert inmiddels gestaag.
Noordhuis Bouw is nog steeds voornemens
om eind oktober de bouwwerkzaamheden
af te ronden, om in november het installatiewerk en het aanbrengen van 86 stuks
zonnepanelen op het dak van de sportzaal
te gaan uitvoeren.
Op dit moment is het metselwerk gereed
en worden de balklagen en het platte dak
aangebracht. Deze week is nog de bedoeling de dakbedekking met isolatie te gaan

In deze bizarre coronaperiode, met nu
opnieuw een gedeeltelijke lockdown, is
het natuurlijk van groot belang om niet in
te grote groepen te gaan werken. Met een
groep van 4 personen per dagdeel kunnen we hopelijk de onderlinge afstand
handhaven.
Waarschijnlijk kunnen we in overleg met
de bouwaannemer ook een donderdag- of
vrijdagmiddag ploeg samenstellen voor
mensen, die niet perse op de zaterdagmorgen of -middag willen.
Een tijdelijke vrijwilligers-app zou hiervoor een uniek middel zijn.
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Ijsvereniging Roderwolde
Het vrijwilligerswerk wordt gecoördineerd
door Hendrik Speelman en Henk Buring.

Dit jaar is er “vrij schaatsen” voor leden
van de IJsvereniging Roderwolde.

Mocht je willen meehelpen bij één van de
onderdelen, dan kun je deze beide personen altijd even benaderen. Eveneens kun
je via dorpshuisroderwolde@gmail.com
aanmelden, waarbij je aangeeft, waaraan je
wilt meewerken.

De data in Kardinge, Groningen zijn:
hhZaterdag 28-11-2020 van 16.00 uur tot
18.00 uur.

We nemen dan contact met je op en maken
dan een werkrooster voor zaterdagen en
eventueel doordeweekse middagen.
Voor het grond- en straatwerk hebben zich
inmiddels aangemeld: Jeroen Kruims, Bert
Blaauw en Piet Boelen. Voor het schilder- en sauswerk: Janine Harms, Anneke
Heuker, Tea Hoven en Janneke Mollema.
Tevens hebben de bestuursleden van het
dorpshuis en vooral hun partners aangegeven breed inzetbaar te zijn. Eigenlijk
hopen we, dat we in 4 tot 6 weken alles
gereed kunnen krijgen en de verdere
inrichting in de maand december te kunnen afronden.
Blijf gezond en door je aan de geldende
coronaregels te blijven houden, kunnen we
hopelijk binnenkort weer genieten van de
gezellige en leuke dingen in ons dorp.

hhWoensdag 30-12-2020 van 16.30 uur tot
18.30 uur (inclusief toertocht met stempelkaart en medaille).
hhZaterdag 20-2-2021 van 16.00 uur tot
18.00 uur.
Handschoenen en muts, of helm zijn
verplicht.
In verband met de Covid-19 perikelen
moet de organisatie van deze schaatsdagen
verplicht iedere deelnemer, of toeschouwer, registreren.
Dit gebeurd door middel van een ticketsysteem, de tickets worden bij binnenkomst
gescand.
De tickets zijn kosteloos en vanaf 1 november via de site van: www.knsbgroningen.
nl/natuurijs/schaatsdagen of via www.
knsbdrenthe.nl/natuurtijs/schaatsdagen
of rechtstreeks via de ticketshop: https://
knsb-groningen.avayo.nl/transactions/
new/78153

Henk Buring
De organisatie geeft aan:
bestuurslid “uitbreiding” Dorpshuis
Roderwolde

GEEN TICKET=GEEN TOEGANG=GEEN
DISCUSSIE
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Rowolmer Archief
Nietap, 12 Augustus 1882,
Mijnheer de redacteur!
Wie de gemeente Roden in de laatste dagen
passeerde, zal hoogstwaarschijnlijk uit
de ontmoeting van een troepje kinderen,
marcheerend in de maat en zingend: “Heb
je van de zilveren vloot wel gehoord!” afgeleid hebben, dat er voor de kinderen dezer
gemeente een gewigte dag aanstaande
was. Die dag was Donderdag 10 Aug. en
‘t gewigtige er van een kinderfeest. Tijd
noch moeite noch kosten waren gespaard
om dit feest luister en glans bij te zetten.
Wie het organiseerend talent van onzen
edel achtb. heer burgemeester kent en
zijne gave om alle hinderpalen uit den weg
te ruimen, wie ‘t bij ervaring weet hoe hij
altijd en overal tegenwoordig kan zijn en
dan verneemt, dat de leiding en regeling in
zijne handen was, die zal geen oogenblik
aan ‘t welgeslaagd zijn van dit feest twijfelen. Voor de ontvangst der kinderen was
voor de school te Roden een tent opgerigt,
rustende op zuilen, omslingerd met groen,
waartusschen prachtige bloemen prijkten.
Roden’s jonge dochtrenschaar had zich op
het hellend bovenvlak der tent gewaagd
om de in sierlijk golvende lijnen hangende
guirlandes van bloemen te voorzien. ‘t
Ruime plein voor de school was afgebakend tot speelplaats voor de jeugd.
Aan den ingang prijkte een eereboog.
Lange treinen van rijtuigen voerden te
1 uur de kinderen van Roderwolde en
Nietap aan. Onder de rijtuigen verdient
afzonderlijke vermelding de lange, open
wagen van den heer Santée, die, door de
heeren Lehmans, Hilbrands en Kuipers
in een sierlijken tentwagen herschapen,
aller opmerkzaamheid trok. Ook ‘t paard
van den heer J. Schönfeld was feestelijk

getooid. Heerlijk weder - geen sombere
regen, geen verblindende zonneschijn wekte allen reeds op tot dankbaarheid en
feestvreugde. Da kinderen, ongeveer 420
in getal, onder de tent op banken gezeten,
zongen reeds uit volle borst de feestliederen. Dames zweefden als lichte feeën
daartusschen, om den kinderen hare
gaven, in den vorm van een stuk koek, uit
te deelen. Heerlijke muziek van een corps
van 10 man, behoorende bij het harmonieorkest te Groningen, wisselde ‘t gezang
der kinderen af. Het eerste nummer van ‘t
programma was: feestelijke optogt der kinderen door ‘t dorp. Te half twee zette de
stoet zich in beweging. ‘t Was een verrukkelijke aanblik, die lange rij van kinderen
met van blijdschap stralende oogen, zingende het hoogste lied, de jongens allen
van vlaggetjes voorzien en de meisjes
bogen dragende versierd met groen en
bloemen of gekleurd papier. Voor wie ‘t
niet reeds wist, kon ‘t nu blijken, dat zelfs
de meest behoeftige ouders geen kosten
ontzien hadden om ook hunne kinderen in
feestdos te steken. De trein werd geopend
door een wagen waarin de muzikanten
gezeten waren. Hij bewoog zich, vergezeld
van honderden ouders en bewoners uit
nabij gelegen gemeenten, langs de straat en
den Leegeweg en hield stil op het Forum.
Daar stonden de kinderen in een breeden
kring, binnen welken de wagen der muzikanten zich bevond. Zang en muziek gaven
ook hier weer uitdrukking aan ieders
feestelijke stemming. Daarna keerden de
kinderen in de tent terug en werden hunne
dorstige kelen onthaald op limonade, vervaardigd door de dames-bedienden naar
een alhier uitgevonden recept. Elk kind
dronk zijn kommetje met graagte leeg. Ook
ontving elk kind nu een zakje met lekkernijen. Nu begonnen de spelen, bestaande
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voor de jongens van 11 jaar en daarboven
in zakloopen en voor die van 8 tot 11 jaar
in koekslaan en voor de meisjes van 11 jaar
en daarboven in steekjeloopen en voor die
van 8 tot 11 in koordknippen, terwijl de
jongens en meisjes van 5 tot 8 jaar - 147
in getal - in een wagentje voortgetrokken
een lintje moesten trekken van een zich
in ‘t rond bewegenden hoepel. Ongeveer
half vijf waren de spelen afgeloopen.
Andermaal verzamelden de kinderen
zich in de tent, om op broodjes en chocolade onthaald te worden. Toen dreigde
een regenbui het feest een oogenblik met
storing. Gelukkig slechts een oogenblik.
Nadat nu nog de prijzen aan de winnaars in
de wedstrijden waren uitgedeeld en de kinderen wederom op chocolade getracteerd
waren, was men genaderd tot ‘t laatste
nummer van het programma - de tombola.
Jongens en meisjes waren daarvoor in drie
afdeelingen gesplitst.
Zes prachtige kerstboomen zwoegden
onder de vele prijzen. Wij raden allen, die
belast mogen worden met het aankoopen
van prijzen voor een tombola, zich daarvan
te voorzien bij de heeren Leek en Jacobs
in de Pelsterstraat te Groningen. Welk een
drukte onder het kindervolkje! Hoe waren
zij ijverig in de weer om elkaar alles te
laten zien.

Dank zij den milden gevers, die ‘t aan de
feestcommissie door hunne ruime bijdragen (te zamen f 360) mogelijk maakten
‘t feest zoo schitterend te houden, dank
zij der commissie, die zich zoo ijverig
betoond heeft, dank zij den burgemeester, die als hoofd der feestcommissie het
leeuwenaandeel in de werkzaamheden had
en wien ‘t minime niet ontging, dank zij
allen, die iets hebben bijgedragen tot het
welslagen van een feest, dat nog lang in
de herinnering zal blijven voortleven, dat
nog eens aan ouden van dagen een blijden
lach om de lippen zal tooveren, van een
feest, dat door elken toeschouwer hoog
geroemd werd. Des avonds was ’t réunion
voor de ouderen van dagen in ‘t gemeentehuis. Daar waren de muziekanten voor
den avond en nacht geëngageerd. De zaal
was eivol. Velen konden geen zit- sommigen geen staanplaats vinden, terwijl nog
anderen slechts 2/3 of 4/5 stoel te hunner
beschikking hadden. Toch was de stemming direct zeer feestelijk, waartoe de
uitmuntende bediening, de keurige muziek
en de comische voordragten van 2 leden
van ‘t muziekcorps niet weinig bijdroegen.
Kon ‘t anders na een zoo welbesteden dag?
Of er nu in ‘t geheel geen dissonant vernomen is gedurende den dag? Of er geen
ontevredenen waren? Waar is op aarde ‘t
volmaakte?

Hoe kwamen de ouders toesnellen, om de
werkelijk prachtige en doelmatige prijzen
in oogenschouw te nemen. De wagentreinen van Roderwolde en Nietap zetten zich
nu weer in beweging, medevoerend voldane en jubelende kinderen, ‘t Was een
heerlijk, een welgeslaagd feest geweest.
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MILIEU EN ENERGIE

Energiek Roderwolde
Inge Noordhof

OPROEP AAN ALLE DORPSGENOTEN MET
MOGELIJKE PLANNEN OM DE WONING TE
VERDUURZAMEN
Zit u er over na te denken om uw woning
(verder) te verduurzamen, meldt u zich
dan aan via de website van Energiek
Roderwolde. Geef aan wat uw mogelijke
plannen zijn. Wij zullen u vervolgens in
contact brengen met dorpsgenoten die
soortgelijke plannen hebben. Misschien
dat collectieve inkoop u extra voordeel
kan brengen.
ERVARINGSDESKUNDIGEN GEZOCHT
Heeft u al iets aan uw woning verduurzaamd en wilt u uw kennis en/of ervaring

delen met uw dorpsgenoten, meldt u
zich dan aan via de website van Energiek
Roderwolde. Met uw kennis kunt u wellicht uw dorpsgenoten helpen. We hoeven
tenslotte niet allemaal het wiel weer uit te
vinden!
HOE MELD U ZICH AAN
Via onze website: www.energiekroderwolde.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden
voor onze nieuwsbrief.
Op de website kunt u ook zien welke
dorpsgenoten actief zijn voor het platform
van Energiek Roderwolde.

Energiebesparen? Alle beetjes helpen!
Waardebon t.w.v. € 50
Als het goed is heeft iedereen in
Roderwolde e.o. een waardebon ter waarde
van 50 euro ontvangen van gemeente
Noordenveld. Deze actie komt voor uit de
Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)
en is bedoeld om mensen te stimuleren tot
het nemen van kleine energiebesparende
maatregelen in huis.

Het blijkt namelijk dat het nemen van
kleinere maatregelen ook effectief is. Denk
hierbij aan het plaatsen van LED lampen,
tochtstrips, bespaarstekker en radiatorfolie. Zo bespaar je zo’n 50 euro per jaar als
je een waterbesparende douchekop plaatst.
Maar ook grotere maatregelen die iets
meer kluservaring vragen vallen er ook
onder.
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BEDDEN - VLOEREN - GORDIJNEN
ZONWERING - KASTEN
kijk voor al onze producten op www.schuiling.nl

SCHUILING
WONEN & SLAPEN
LEEK 0594 641371 PEIZE 050 5032195 ZUIDHORN 0594

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

Weet je welke maatregel je wilt gaan uitvoeren in je huis dan schaf je eerst het
product aan bij een bouwmarkt bij jou in
de buurt of een webwinkel en daarna verzilver je de waardebon met je persoonlijke
code door de aankoopbon te versturen via
een formulier.
Weet je niet welke maatregel voor jou het
beste is dan kun je een gratis Verkennende
Energiescan aanvragen bij onze lokale
energiecoach Inge Noordhof (via de mail
info@noordseveld.nl). Zij doorloopt
samen met jou een lijst met 62 energiebesparingstips en aan het eind van het
gesprek weet je welke kleine energiebesparende maatregelen jouw het meeste
opleveren. En dáárvoor kun je dan mooi
de waardebon van 50 euro gebruiken. Een
win-win situatie dus!
CV verbeterbon t.w.v. € 200
Een andere RRE actie die in november gaat
lopen is de CV verbeterbon. Met deze bon
krijgt u 200 euro terug op de kosten, die
een installateur maakt voor het waterzijdig
inregelen van uw radiatoren.
Door de radiatoren waterzijdig in te regelen duurt het korter dat je woning warm
wordt en worden alle kamers even warm.
Hiermee wordt direct het wooncomfort
verhoogt en verlaag je je energierekening
met 10% en soms zelfs 20%.
Ben je hierin geïnteresseerd dan ga je naar
de website van de Energiewacht www.
ewacht.nl/cv-verbeterbon/.

Collectieve inkoop
Eind november/begin december gaat
de grootschalige RRE inkoopactie in
Noordenveld van start. In samenwerking met Winst uit je woning kun je je
inschrijven voor o.a. spouwmuurisolatie,
vloerisolatie, HR++ glas en zonnepanelen. Door gezamenlijk in te schrijven heb
je financieel voordeel door de inkoop op
grote schaal.
Ga je twee of meer isolatiemaatregelen
treffen dan kun je financiële ondersteuning krijgen via de SEEH subsidie (Subsidie
Energiebesparing Eigen Huis). Na 1 januari
2021 gaat de subsidie over in de verbrede
ISDE regeling.
Weet je niet welke isolatiemaatregelen het meest rendabel zijn in je woning
of met welke isolatie-maatregelen je
het beste kunt beginnen dan kun je
een Energie Zuinig Wonen advies
aanvragen bij onze onafhankelijke energieadviseur Anita Speelman (via de mail
info@zuinigwonen.nl). Zij berekent de
energieprestatie van je woning en geeft
aan welke energiebesparende maatregelen
het beste getroffen kunnen worden met de
bijbehorende kosten, subsidies en besparingen. Het resultaat is een meerjarenplan
waar je mee aan de slag kunt gaan om je
woning energiezuiniger te maken!
Al met al geven de bovenstaande RRE acties
veel mogelijkheden om daadwerkelijk
aan de slag te gaan met energiebesparing.
Zo maken we, in kleine èn grote stapjes,
sámen een groot verschil!
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RECEPT VAN DE MAAND

Smakelijke prijs
Deze maand geen recept, maar een puzzel. De overgebleven letters vormen een spreekwoord/gezegde. Maak de puzzel en stuur de oplossing voor 5 november 2020 naar
de.wolmer@gmail.com. Onder de juiste inzendingen wordt een smakelijke prijs verloot.

hhaardbeien
hhappelmoes
hhappeltaart
hhaubergine
hhbami
hhboter
hhbrownies
hhcracker
hhdruiven
hherwtensoep
hheten
hhfeta
hhgraskaas

hhharing
hhjam
hhkibbeling
hhknoflooksaus
hhkomkommer
hhkroket
hhlasagne
hhmanderijn
hhmeergranenbrood
hhmuesli
hholiebollen
hhomelet
hhpastasalade

hhpindarotsje
hhpizza
hhradijs
hhspareribs
hhstoofpot
hhsushi
hhtofu
hhtosti
hhtuinboon
hhworteltaart
hhyoghurt

Oplossing:
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NATUUR EN OMGEVING

Turf, jenever en potklei
Jan van der Heide

begin jaartelling - Dorp aan de rivier
Vóórdat onze waterrijke gebieden werden bedijkt overstroomden de bestaande
waterlopen regelmatig en kwamen hele
gebieden meerdere malen per jaar onder
water te staan. Toch vinden we in deze
gebieden de oudste dorpen meestal pal aan
de natuurlijke aan- en afvoerwegen van
het water: rivieren, stroompjes en kreken. Dat lijkt tegenstrijdig, maar is toch
wel begrijpelijk: alles verplaatste zich toen
voornamelijk via het water: mensen, vee,
landbouwproducten en andere goederen.
Logisch dus om je huis of dorp aan een
waterweg te zetten.
Er is echter nog een reden om dat te doen.
Onze meeste waterlopen hadden een zeer
onregelmatige aanvoer, zeker wanneer die
niet werd getemd door stuwen, sluizen
etc. Bij een grote aanvoer (b.v. bij smeltende sneeuw in het brongebied) kan zo’n
rivierbedding het water niet verwerken
en treedt zo’n rivier buiten zijn oevers: de
z.g. uiterwaarden stromen dan vol. Tijdens
zo’n grote aanvoer kan de rivier ook veel
sediment meenemen, met name grovere
delen zoals zand. Treedt zo’n rivier nu
buiten zijn oevers dan neemt buiten de
feitelijke rivierbedding de stroomsnelheid
meteen af zodra het water de uiterwaarden
in stroomt, met als gevolg dat het water het
grove sediment moet laten vallen. Op den
duur ontstaat er daarom langs zo’n rivier
een natuurlijke zandige verhoging, de z.g.
oeverwal. Bij een normale waterstand
komt die zandige wal boven het water uit.
Dit is natuurlijk een ideale plaats om te
gaan wonen, vandaar dat die oudste nederzettingen vaak op een oeverwal liggen.

Dit is b.v. heel duidelijk te zien langs het
Reitdiep, waar de oude terpdorpen als
Ezinge en Feerwerd oorspronkelijk op het
natuurlijke oppervlak van de oeverwal zijn
gesticht. Bij het stijgen van de zeespiegel
en het natter worden van het gebied hebben de bewoners er voor gekozen om op
hun strategisch gelegen woonplaatsen te
blijven en die op te hogen, niet wetende
dat hun nazaten nog eeuwen in de weer
zouden moeten zijn om de zeespiegelstijging bij- en liefst vóór te blijven.
Is het ontstaan van Roderwolde ook op
deze manier te verklaren? Ondanks de ligging aan het Peizerdiep en het natte milieu
vóór de bedijking is het antwoord nee...
Allereerst heeft het Peizerdiep nauwelijks
oeverwallen, gedeeltelijk als gevolg van
het feit dat-ie niet zoveel zand heeft afgevoerd. Ook waaierde het diep vanaf de
Zuidermaden regelmatig uit en veranderde
het zijn loop: rijd je b.v. naar Hoogkerk
parallel aan de snelweg dan noteert je autovering enkele kleine dipjes in de weg: dat
waren ooit uitlopers van het Peizerdiep...
In een stuk weiland langs die weg (tussen
het Westpoort viaduct en no. 13, één van
de laatste stukken die nog niet met een
extra laag tarra van de suikerfabriek zijn
bedekt) is zo’n oude loop nog duidelijk te
zien in het reliëf, inclusief de lage oeverwalletjes. Vooral in het voorjaar geeft de
vegetatie daar heel duidelijk de verschillen
in bodemtype aan.
Het ontstaan van Roderwolde heeft een
geheel andere achtergrond, en is voor een
belangrijk deel gekoppeld aan de ontginning van het laagveengebied aan de
noordkant, het gebied dat tot voor kort als
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“Het Onlaand”, maar tegenwoordig onder
de naam “De Onlanden” bekend staat. Daar
moeten we het de volgende keer maar eens
over hebben.
COLUMN

Fiets op tilt
Henk van Kalken

Sinds enige tijd genieten wij schaamteloos
van een paar prachtige, luxueuze elektrische fietsen. We voelen ons door onze
leeftijd hiertoe alleszins gelegitimeerd en
genieten van eindeloze fietstochten door
ons prachtige Drentse landschap.
Een boodschap in Roden geschiedt in
principe per fiets tenzij meteorologisch
onvoorziene omstandigheden ons tot de
auto veroordelen. Onze fraaie tweewielers
hebben één bijzondere eigenschap: als de
elektrische ondersteuning (ja, zo heet dat)
wordt aangezet, moet je van de trappers
afblijven, anders slaan ze op tilt.
De enige manier waarop je ze dan weer
aan de praat krijgt is door de accu te
verwijderen met de fietsslot-sleutel, te herplaatsen en dan doet-ie het weer.
Ik was bij een bekende bouwsupermarkt in
Roden geweest en wilde wegfietsen, nadat
ik eerst de ondersteuning had aangezet. U
raadt het al: helaas toch de trapper aangeraakt. Ik parkeerde mijn fiets achter een
auto die voor een bekend tuincentrum in
Roden stond geparkeerd. Een aristocratisch ogende dame stond één auto verder
met een winkelwagentje vol planten. Ze
bekeek me enige tijd afkeurend. ‘Dit is niet
zo’n handige plaats om uw fiets neer te

zetten, hè? ‘Ach, ik ben nu eenmaal niet zo
handig,’ antwoordde ik. Ze wees naar de
ingang. ‘U kunt hem veel beter daar neerzetten, zei ze geaffecteerd op een toon die
er op wees dat ze begon te twijfelen aan
mijn verstandelijke vermogens. ‘Ik ben zo
weg hoor,’ sprak ik geruststellend terwijl
ik het sleuteltje in het slot van de accu stak.
Ze kreeg nu het kinderlijke toontje dat
mensen vaak tegenover kinderen, ouderen
of gehandicapten bezigen. ‘Jaaa, meneer,
maar… die fiets staat hier toch niet zo handig hoor, u kunt hem beter naast de ingang
zetten, hè? Dan hoeft u ook niet zover te
lopen, toch? Het tuincentrum is daar, ziet
u wel?’ Aan de toon te horen waarop ze me
toezong, schatte ze mijn geestelijk niveau
inmiddels in op dat van een zesjarige. Ik
herplaatste de accu. Ze verloor plotseling
haar geduld: ‘ Nou, ik vind het maar onfatsoenlijk dat u hier maar gewoon zo blijft
staan. Of is er iets niet in orde met u?’ Ik
haalde de fiets van het slot en glimlachte.
‘Als u eerst goed gekeken had en niet
zo oordeelde, was ik al veel eerder weg
geweest.’ Ik startte opnieuw de ondersteuning, knikte haar vriendelijk toe en fietste
comfortabel, elektrisch ondersteund
huiswaarts.

 De Wôlmer  oktober 2020  pagina 18

NATUUR EN OMGEVING

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

Het is weer herfst en dan ontkom je er niet
aan om nog eens over paddenstoelen te
schrijven. Ik kan natuurlijk opnieuw gaan
vertellen hoe link het is om, als je geen
mycoloog (paddenstoelenkenner) bent, ze
uit de natuur te eten, maar dat weet iedereen zo langzamerhand wel. Laten we maar
eens kijken welke paddenstoelen je zou
kunnen plukken die niet alleen eetbaar
zijn (en dat zijn nog steeds de meesten),
maar ook nog eens erg lekker.
We kennen allemaal de champignon uit de
winkel, maar weidechampignons komen ook
in de natuur om ons heen voor. Meestal
zijn het dan niet zulke kleine bolletjes,
maar hebben ze een hoed van 5 tot 10 cm
doorsnee. Ze zijn goed herkenbaar aan de
witte hoeden en de bruin/roze lamellen
aan de onderkant van de hoed. Als je ze in
een wei ziet staan, hebben er vrijwel altijd
paarden gelopen, want ze gedijen goed op
paardenmest. Mijn vader kwam vroeger
vaak met een fietstas vol thuis, als hij van
zijn werk naar huis langs een paardenweide fietste.

Weidechampignons in de berm
langs de Hooiweg

Mocht je hem willen proberen, pas dan
wel op, want een eindje verderop staat de
dodelijk giftige groene knolamaniet!

Groene knolamaniet, ook langs de Hooiweg

Maar we zouden het over lekkere eetbare
paddenstoelen hebben. De lekkerste vind
ik zelf de cantharel, ook wel hanekam
genoemd. De smaak is wat moeilijk te
omschrijven, wat gepeperd. Het is ook al
zoveel jaren geleden dat ik ze gegeten heb,
want je vindt ze nauwelijks meer. Ik heb er
een tijd geleden nog wel enkele gevonden
in het Mensingebos, maar een maaltje krijg
je niet meer bij elkaar. Hij is herkenbaar
aan de gele kleur en op de steel doorlopende lamellen onder de asymmetrische
hoed. Na 1970 werd de cantharel steeds
zeldzamer, waarschijnlijk door luchtvervuiling (zwaveldioxide, ozon) en daling
van het grondwaterpeil.
In mijn jeugd trokken we met het hele
gezin naar het Noordlaarderbos, waar ze in
overvloed groeiden op de bemoste wallen
onder eikenbomen. De laatste jaren schijnt
de soort weer wat in aantal toe te nemen.
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Cantharel, de lekkerste
paddenstoel (foto pixabay)

Ook erg smakelijk vind ik de oesterzwam
die op oude (meestal dode) boomstammen
groeit.

Als je snel een maaltje paddenstoelen wil
hebben, dan kun je het beste zoeken naar
het eekhoorntjesbrood, want dan heb je met
een paar exemplaren al een maaltje. Deze
soort heeft een notensmaak. De paddenstoel is heel eenvoudig te determineren.
Hij heeft een dikke steel en de onderzijde van de hoed is geel en bestaat niet
uit lamellen, maar uit buisjes, het lijkt op
een spons. Het meest opvallende kenmerk
is het feit dat de gele onderzijde bij aanraking blauw wordt, dat komt bij vrijwel
geen andere soort voor. Hij lijkt wel op een
aantal andere boletensoorten, maar die
zijn meestal niet giftig, of in elk geval niet
gevaarlijk. De meeste gelijkenis heeft het
eekhoorntjesbrood met de bittere boleet.
Niet giftig, maar de naam maakt duidelijk
dat hij bepaald niet smakelijk is.

Ze zijn vrij taai, maar als je ze bakt als
spekjes zijn ze heerlijk. Net als bij de
cantharel zijn er wel soorten die er wat
op lijken, maar die zijn smakeloos en niet
gevaarlijk. De oesterzwam kom je nog
regelmatig tegen.

Eekhoorntjesbrood, weinig
nodig voor een maaltje

Oesterzwam, altijd op een oude stam

Als we het dan over eekhoorntjes hebben,
het is mij opgevallen dat we in Roderwolde
op verschillende plaatsen dit prachtige
beestje zien. We zien er regelmatig één
bij ons in de tuin en ook hebben we er al
een aantal keren een gesignaleerd aan
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de Roderwolderweg in de buurt van café
Scheepstra.
Heel bijzonder eigenlijk, omdat volgens
de statistieken de inlandse eekhoorn in
aantal afneemt. Dit zou het gevolg kunnen
zijn van de invasie van een exoot, de grijze
eekhoorn, die oorspronkelijk in NoordAmerika thuishoort. Hoewel men vreest
dat de grijze eekhoorn de inlandse rode
eekhoorn uit zijn leefgebied zal verdringen,
hebben we daar nog geen bewijzen van
gezien. In Roderwolde wel het tegendeel!
Eekhoorntje in een eik langs de Roderwolderweg

Puzzel

hhachtersteweg
hhbommelier
hhbovenland
hhdiaconielaan
hhdorpshuis
hhhansenkamp
hhhetrodehert
hhhoek
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hhhoofdstraat
hhhooiweg
hhkruiskamp
hhobspalet
hhopenluchtspel
hhpastorielaan
hhrozenboog
hhtuincentrum

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

VAN ONDER DE WIEKEN

Stille boel rond de molen
Dirk Magré

Corona blijft ons bezig houden. Juist nu
weer (half oktober) zijn de maatregelen
door de overheid aangescherpt.

Daarvoor wordt op het moment dat dat
werkelijk gaat gebeuren met een aantal
olieslagers contact opgenomen.

Voor Woldzigt een onveranderde situatie.
Het bestuur had al besloten dit seizoen
(ofwel dit kalenderjaar) de molen gesloten
te houden.

Ooievaars
Vorige maand sloot ik af met een berichtje
over de ooievaars op de molen:

De bezoekersaantallen voor 2020 zijn dus
nu al bekend (alles wat tot en met 7 maart
de molen heeft bezocht): 72 personen.
Af en toe worden we nog wel benaderd
door mensen, die aangeven ‘toevallig in de
buurt te zijn en maar met 2, 3 of 4 personen de molen te willen bezoeken’. Helaas
moeten we ook die mensen teleurstellen. De onderlinge afstand van 1,5 meter
is op een aantal plekken in de molen niet
voldoende te realiseren. Verder is het
ondoenlijk alle hygiënische maatregelen
uit te voeren: bijvoorbeeld alle trapleuningen ontsmetten (eigenlijk ook de
traptreden, want heel wat mensen houden
zich daar aan vast).
Ook maken we ons zorgen over de veiligheid t.a.v. besmettingsrisico van een aantal
van onze vrijwilligers.
Dus: een algehele bezoekers stop geeft een
eenduidige regel waar niet van wordt afgeweken. Voor iedereen duidelijk.
Om voor voldoende voorraad lijnolie te
zorgen, zijn we wel van plan een keer met
een zeer beperkte groep (2 personen)
olieslagers een dag productie te draaien.

‘Meestal zitten ze alleen in de wieken, maar
deze had de vangstok uitgekozen. We zullen het er maar niet over hebben hoe een van
onze dakramen er die dag uitzag….’
Daarbij had ik ook een foto willen plaatsen. Die is er dus bij ingeschoten. Daarom

hierbij alsnog:
Grasmaaien of moerasmaaien?
De afgelopen dagen was het eindelijk een
aantal dagen droog. Zowel buurvrouw
Aletta als uw molenaar hadden dezelfde
plannen: het gazon maaien.
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Helaas bleek het terrein voor de molen
nogal drassig. Hoe dichter naar de weg,
hoe zompiger het werd.

De maaier van de molen kwam een paar
keer vast te zitten. Zie de sporen in het
veld (overigens al weer een beetje dicht
getrapt).
De maaier slipte en kwam vast te zitten.
Uiteindelijk heb ik alleen de helft van het
gazon kunnen maaien die het dichtst bij
de molen ligt. Hoe verder ik naar voren
kwam, zoveel te meer begonnen de wielen
grip te verliezen.
‘Onze’ maaier heeft wat kleinere wielen.
Dus Aletta kwam met haar zwaardere
maaier (met duidelijk wat grotere aangedreven wielen) te hulp schieten. Zij
begon aan het smallere deel van het gazon
(rechts voor de molen).
Bij het eerste rondje vlak langs de heg,
begonnen ook bij haar maaier de wielen
door te slippen. Ook met een behoorlijk
diep spoor tot gevolg:

Met vereende krachten kon de maaier worden losgetrokken en verder maaien.

Voor wie deze dagen langs de molen kwam
en een half gemaaid gazon bespeurde: Nu
weten jullie hoe dat komt.
Graannotering, meer bijzonder…
Het gerestaureerde document ‘De prijzen
der granen & zaken waren, op den 18 juni
1847 de Korenbeurs te Groningen’
Is, zoals vorige maand al is vermeld, overgedragen aan de Groninger Archieven om
daar in bewaring te worden genomen.
Bij de bestudering van het document is het
volgende vastgesteld m.b.t. dat de daar op
aangebrachte illustratie:
‘De tekening was volgens mij een origineel
en geen foto. Maar de naam Otto Eerelman
zegt je vast wel wat en die heeft de tekening gemaakt. En anders zal Wikipedia
wel uitkomst bieden.’
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Daarvoor verschijnt weer een hoogwerker
voor de molen, want ze moeten helemaal
boven op de kap aan de slag.

(Wikipedia: ‘Otto Eerelman was een
kunstschilder, etser en lithograaf die
vooral bekend geworden is dankzij zijn
natuurgetrouwe schetsen en schilderijen
van honden en paarden.’).
We hebben dus iets bijzonders in huis
gehad, wat nu bij de Groninger Archieven
een betere bewaarplek heeft gekregen dan
in ons onverwarmde graanmuseum.
Rietdekker
Op vrijdag 16 oktober gaat de rietdekker
aan de slag om losgeraakte plukken riet
aan te vullen en weer goed vast te zetten.

Activiteiten Woldzigt en voor de komende
tijd:
hhHet blijft zoals het al was: de molen
blijft gesloten voor publiek.
hhMolenproducten nodig? Via een bestelformulier op de homepage van de
website (www.woldzigt-roderwolde.nl)
kun je op dit moment alleen lijnolie,
hardhoutolie en Natuleum bestellen.
(De voorraad meelproducten is over
de verkoopdatum en een nieuwe voorraad maken is nog niet gebeurd.) Ik
neem vervolgens contact met je op om
een afspraak te maken wanneer het kan
worden opgehaald.
Hartelijke groet,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin

NIEUWBAKKEN SCHOOLOUDER

Een goede overgang
Nynke Krist-Talsma

Belofte maakt schuld. Mijn schrijven gaat
over een overgang. Excuus, vele lezeressen
(en hun echtgenoot) krijgen dan wellicht
bepaalde associaties. Hoewel ik er mijn
vak van heb gemaakt mij in te leven in de
medemens, gaat me dat op dit gebied en
voor in een column toch net iets te ver. Ik
bedoel hier mee de overgang van vakantie
naar school.

Het moment van schrijven betreft de
herfstvakantie. Wij zouden er op uit maar
corona, gewenste bestemmingen niet meer
beschikbaar en een kamer die opgeknapt
mag worden, maakt dat we toch maar voor
een weekend weg en de rest van de week
thuis zijn gegaan. Dit werkt voor onze
kinders eigenlijk ook goed. Genoeg vertier.
Tot zover op dit moment geen spannende
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overgang waargenomen; die van school
naar vakantie. Noch hebben we deze eerder als zodanig ervaren. De kinders zijn
meestal vooral blij meer thuis te mogen
zijn bij pa en moe.
Een week of 6 geleden bij de start van
school merkte ik meer ongemak. De broers
onderling waren in de zomervakantie
onder elkaars huid gekropen. De gebroeders Irritatie en Frustratie gingen hand in
hand. Of dus juist niet. “Ik mag niet meedoen” was een veelgehoord gejammer in
reactie op de grotere broer die aan het
buitensluiten was. Mijn moeder zei: “Tja,
de eerste dag na de zomervakantie was
vroeger misschien wel de fijnste dag van
het jaar”. Beetje pijnlijk wel te horen, maar
ik begrijp ‘m nu wel.
Ik bedenk me: het venijn lijkt ‘m hier dus
niet in de overgang zelf te zitten, maar in
de vakantie… Of zit het in de leeftijden?
Broers met 2 jaar verschil die twee handen op één buik waren. Dat kan niet altijd
zo blijven. Dat snappen we allemaal. Maar
die verandering in hun omgang… Waar zit
dat ‘m in? Vele weken achtereen samen?
Vriendjes moeten delen? De verschillen die duidelijker worden? De kleine wil
niet altijd maar luisteren naar de grote, de
grote bepaalt graag. Hoe zit het met mijn
reactie op hun gedrag? Op veel van deze
dingen heb ik niet zoveel invloed, wel in
mijn manier van ermee omgaan.

dreef de Gebroeders tot een hoogtepunt
zij het hun getwist, daarmee mij en mijn
reactie daarop ook. Ik heb een interventie
gepleegd, vrij succesvol mag ik wel zeggen.
Het is op dit moment meestal weer pais en
vree tussen de twee.
‘Tijdens’ vond ik het dus best wel pittig. We
nemen een range van ongeveer 3 weken.
De laatste 1,5wk en de eerste 1,5wk. Het
merken dat het niet meer soepel loopt,
lichte ingrepen doen en uiteindelijk een
wat flinkere.
De conclusie van mijn relaas over deze
overgang? Ik denk dat een overgang
kwetsbaarheden naar boven kan brengen,
die er onderliggend al even schuilen. Ze
kunnen onder water blijven, daar gedijen
ze lekker maar verdwijnen ze vaak niet.
Je kunt er mee leven maar echt een pretje
is het geenszins. Een goede overgang
of verandering kan maken dat je er niet
langer omheen kan. Je moet er dan wel
naar kijken, het zo nodig onderzoeken,
om er vervolgens iets aan te kunnen doen.
Emoties komen omhoog, mogelijk wat
oud zeer – hoe ouder je bent. Dat is op het
moment zelf even goed irritant en frustrerend, maar hoe opluchtend is het als het
dan weer klaar is. Het geeft trots en zelfvertrouwen. Weer een missie geklaard.
Och, misschien maak ik het nu groter dan
het is. Maar het heeft wel wat, een stukje
analyse, evaluatie en een fijne conclusie.

De overgang van vakantie naar het ritme
met school en werk, vond ik zelf dus
eigenlijk wel een fijne. Vooraf: het vooruitzicht niet meer continu drie kinderen
onder mijn hoede te hebben (ook al zijn
ze nog zo leuk). Achteraf: die overgang
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RONDJE OM DE KERK

Rituelen
Sybrand van Dijk

De uitdaging van het nieuwe, dat trekt ons
aan. Onze tijd houdt niet van herhaling.
Vindt dingen al gauw oubollig. Maar wat
moet je, als er niks nieuws meer te beleven
valt?
Wat mij in deze bijzondere maanden
vooral zwaar valt is de saaiheid. Geen
bijzondere evenementen, geen optochten, festivals, of openluchtconcerten. Mijn
partner is kwetsbaar, dus zijn we in geen
maanden in een theater geweest, niet naar
de bioscoop, niet naar de stad, geen visite
thuis, geen logees, geen eters. Het is elke
dag hetzelfde. Voorspelbaar. “Ik vergeet
gewoon een beetje welke dag het is.”, zei
iemand nog niet zo lang gelden.
Rituelen kunnen de tijd indelen. De herhaling kan houvast geven om er doorheen
te komen. Vorige week droegen we vanuit de kerk in Roden iemand uit die alleen
was achter gebleven na het overlijden van
zijn vrouw. “Hij heeft onze moeder intens
gemist”, vertelde een dochter: “Maar dat
heeft hem er niet van weerhouden om de
tijd daarna betekenisvol inhoud te geven.”
Om zichzelf een beetje overeind te houden, bleef hij de dingen doen die hij samen
met zijn vrouw steeds had gedaan. Een
visje op vrijdag, iets lekkers bij de koffie
op zaterdag, op zondag de mooie kopjes uit
de kast en op donderdag kaas halen. Hele
simpele dingen. Ze hielden hem bij de les.
Hij zorgde voor zichzelf en kleedde zich
met zorg. Dan stelde hij zich voor dat zijn
vrouw hem zó graag zag. Kracht van verbeelding en ritueel inéén.

Sinds de inmiddels bekende omstandigheden ons leven omringen, heb ook ik een
ritueel. Een nieuw ritueel, want iets lekkers bij de koffie op zondag, dat deden we
al. Vanaf maart ben ik elke ochtend om
acht uur in de kerk. Ik wacht op het luiden
van de klok en bid daarna een ochtendgebed uit het brevier. Elk woord daarvan is
voorgeschreven. Ik heb niets zelf bedacht.
Dat brevier (een gebedsboek) beslaat vier
weken en begint daarna weer opnieuw.
Maand-in. Maand-uit.
Ik vind het verbluffend wat er sindsdien is
gebeurd. De tijd spoelt niet meer over mij
heen. Ik erváár de tijd. In maart was het
licht om acht uur flets en zongen de vogels.
In April was het licht feller en hoorde je
spreeuwen nestelen onder het kerkdak. In
mei róók je de droogte, zelfs binnen. En nu,
in oktober, is het alweer donker. En daartussendoor steeds weer die woorden. Over
recht doen, erbarmen schenken, liefde
delen. Er is nog zó veel te doen, te voelen,
te zien.
Verrassend hoe iets op zich niet zo zinvols,
bidden, jezelf rijk maakt. En sterk.
Vorige week was nat, donker en koud. Maar
om tien over acht schoof voor even de zon
achter de wolken vandaan. Elke morgen.
De kerkzaal werd even van puur goud. Het
was werkelijk een wonder.
Als u op een dag voorbij de Jakobskerk
fietst, rond acht uur in de ochtend, en u
ziet het licht branden, dan wéét u nu: hij is
weer bezig. Met zijn ritueel.
Ds. Sybrand van Dijk.
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NIEUWE STREEKGENOTEN ALERT!

Nieuwe bewoners
Nynke Krist-Talsma

Zo ongeveer elke 3 maanden komen er
nieuwe ´buren´ in ons midden heb ik de
indruk. Vaak zijn het jonge gezinnen.
Vooral Foxwolde lijkt aan vernieuwing
onderhevig op dit moment.

Waar komen jullie vandaan?
We woonden in een schipperswoning
achter het Noorderplantsoen in de stad
Groningen.
Klein, maar fijn.

Graag maken we kennis met de nieuwe
bewoners op Roderwolderweg 34.
Met wie mogen wij kennismaken?
Wij zijn Jochem en Japke met onze drie
dochters Wies, Dokie en Mathilde. Sinds
mei wonen wij in het huis van Grietje
Cremer. Onze jongste dochter Mathilde
is op 10 juli in ons nieuwe huis geboren. Dokie gaat over een paar weken naar
school en Wies zit sinds de zomer in groep
3 bij juf Marijke.
We werken allebei in het voortgezet onderwijs. Jochem is teamleider en Japke geeft
muziek- en koorlessen.

Vanwaar jullie overstap naar deze omgeving?
We waren al enige tijd op zoek naar een
mooie plek op fietsafstand van de stad.
Toen dit huis op ons pad kwam waren we
meteen verkocht. Het is een geweldige
plek.
Wat is jullie eerste indruk?
We genieten elke dag van het geweldige
uitzicht en de ruimte om ons huis. De kinderen vermaken zich met schommelen, de
konijnen knuffelen, frambozen plukken
en noten rapen. We zijn bijzonder hartelijk
ontvangen door onze buren en buurtgenoten. En het is erg gezellig dat er zoveel
jonge kinderen in de buurt wonen.
Waar kunnen we jullie tegenkomen?
We zijn natuurlijk dagelijks te vinden voor
de school bij het brengen en halen van
onze meiden. Daarnaast oefent Japke als
pianist in de studio van het Rode Hert ter
voorbereiding van de kindervoorstelling
‘de wolf en de zeven geitjes’ waarmee ze
door het land toert. Als corona het toelaat,
treedt ze in februari in het Rode Hert op.
Jullie zullen ons ook tegen kunnen komen
op de fiets in de Onlanden of te voet in De
Kleibosch.
Wij wensen jullie veel woon- en leefgenot
in Foxwolde en omgeving!
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INGEZONDEN

Andere Tijden
Albert Braams

Half maart. Voor veel mensen is het thuiswerken begonnen. Maar dat is met mijn
werk in de catering niet mogelijk. Dat is
wennen, niet werken buiten de deur.
Gelukkig is er op de boerderij natuurlijk
altijd werk dat gedaan moet worden, dus
hup de overall aan en elke morgen vroeg
uit de veren en helpen op stal. Het werk
gaat sneller met z’n tweeën en is ook
gezellig.
Als het meeste werk gedaan is gaan we
niet op de bank hangen. Nee, de natuur
trekt en op mijn pas verworven E Bike ga
ik maar eens de omgeving verkennen. Of
wandelend. Wat een luxe gevoel en wat
een voorrecht om hier zo mooi te wonen.
De Onlanden. Zo weids met het wuivende
riet. De roerdomp met zijn typische geluid
en natuurlijk de Kleibos, waar de anemonen welig tieren. Sprookjesachtig is het
daar en dat allemaal op loopafstand.
Begin april dwalen te voet bij Zeegse en
Schipborg. De mega grote krentenbloesem
staat in volle bloei. En niet te vergeten in
de mooie tuinen bij de prachtige huizen de
magnolia’s en andere bloesem.
“Ga je mee op fiets, ik weet een mooie
route richting Garnwerd”, vraagt Femmie.
Natuurlijk ik ga mee. Langs de wijk
Reitdiepshaven met de felgekleurde huizen
aan het water fietsen we via Hekkum. Daar
staat het weidegebied aan 1 kant van de
dijk onder water. Daar zijn zoveel zwanen
en andere vogels te zien. Het was prachtig.
Weer verder langs bermen met bloeiend
koolzaad. In Garnwerd konden wij koffie

met appeltaart scoren. Alles op gepaste
afstand. Iedereen hield zich toen nog aan
de regels.
Half april. De “tourleidster” wist nog een
mooie route. Richting Een / Veenhuizen.
Een aanrader voor volgend jaar: tussen
Veenhuizen en Westervelde uitgestrekte
tulpenvelden in de mooiste kleuren. En
dat zo dichtbij huis. Als toegift bermen vol
bloeiende bremstruiken.
En het werd mei. Een dagtocht onder leiding van Femmie richting Appelbergen,
Noord Laren, Midlaren en Zuidlaren. Wat
een weelde. De zon op je bol en genieten
maar. In Zuidlaren een stop. Daar was 1,5
meter regel ver te zoeken Wat een drukte.
Snel weer op de fiets en via Vijftig Bunder
door de bossen weer naar huis.
Dan lees je in de kranten dat het overal zo
druk is. Nou op sommige plaatsen. Maar
meest rustig. In de buurt van Steenbergen
was het zelfs zo stil dat wij op klaarlichte
dag een jonge das gespot hebben in het
struikgewas. Een tijdje naar staan kijken.
Het is natuurlijk een wonder deze das te
zien. De das is een nachtdier. Wij kregen
helemaal het Richard Attenborough gevoel.
In mei ook naar het Stadspark in
Groningen. Wat een mooie rododendrons
staan daar in allerlei kleuren.
Eind mei de zon staat hoog aan de hemel.
Op de fiets naar Amerika klinkt ver, maar
dat valt mee. Op steenworp afstand bij de
Zwartendijkse Schans in de remmen. Een
bloemenweelde. Dijken vol vingerhoedskruid. Fotomoment natuurlijk.
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Bed & Breakfast
debommelier@outlook.com
www.debommelier.nl
tel: (+31) 6 45333588

Harry en Jolande Krap
Diaconielaan 2
9315 PD Roderwolde

 


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

Auto in de kreukels? Geen problemen.
Auto in de kreukels? Geen problemen.
Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!
Bathoorn nemen!
Bathoorn nemen!

Hooiweg 1
9315 TD Roderwolde
T: (050) 551 40 94
mobiel: 06 150 111 08
E: essentie@wanadoo.nl
www.agritoer.com
www.deessentie.com
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wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer
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Juni. Maar eens bakkie koffie doen in
Drouwenerveen. Op de E-bike via Anloo
de es over naar Eext. Achterlangs naar
Gasselte en een stop in Drouwenerveen.
Tip: ga de terugreis via Kostvlies,
Bonnerveen, Eexterveen, Spijkerboor en
De Groeve naar Zuidlaren. Wat mooi! Door
de ontginnings gebieden met aardappelvelden. Met gevaar voor eigen leven, vanwege
buizerds die fietsers aanvallen, de hoogste
stand maar even ingeschakeld.
Halverwege juni. Weer een tip gekregen.
Huis Ter Heide / Zuidvelde. Velden vol
met wuivende klaprozen. Oke, wij gaan
er natuurlijk heen en genieten van de
velden met allerlei kleuren klaprozen en
de blauwe korenbloemen. Wederom een
highlight deze trip.
De zomer is nu echt begonnen. Getooid
met flessen water in de fietstas naar het
Fochtelooerveen gefietst en daar mega
mooie orchideeën, libellen en vlinders
gespot.
Half juli. Het echte zomergevoel. Op naar
een terras aan het water. Garnwerd aan
Zee. Onze route ging via Ezinge over “t
Hoogeland” langs prachtige dorpjes. In
Garnwerd heerlijk gegeten. Daarna door de
kleine straatjes bij het kerkje langs gewandeld. Een betoverend mooi gezicht. Elke
muur vol beplant met stokrozen. “Wauw”,
in 1 woord. Onze route terug ging via
Ezinge over “t Hoogeland” slingerend over
fietspaadjes, dwars door de weides.
Met ons wandelgroepje op pad op het
Noordsche Veld. Een korte 10 km route
wisten wij om te toveren tot een ware

slijtageslag van 23 km. Nergens horeca,
wat dorstig weer en een aantal keren verkeerd gelopen. De grafheuvels zijn mooi,
maar niet als je ze voor de zoveelste keer
ziet.
Voor je het weet dient augustus zich aan.
Op een avond even richting Langelo. Een
veld vol zonnebloemen. Voor veel mensen
misschien het echte Frankrijk gevoel.
Eind augustus nadert. Wandelen op het
Balloërveld. Een mooi aangegeven route.
Dwars over de paars gekleurde heide.
Druk. Ja, er waren meer wandelaars, maar
zoveel ruimte.
Ja en dan gaat het snel voor je het weet is
het september. Met de wandeldames van
Roderwolde op pad in Doezum en omstreken. Onderweg een plotselinge hoosbui.
Dat was wennen. Gelukkig mochten wij
schuilen bij een boerderij.
Het weer was nog zo mooi. Dus op de
pedalen via de Hoornse plas naar Eelde.
Langs de landingsbaan richting Yde. Via
het Noord Willemskanaal op naar Balloo.
De gerooide uien lagen op de velden en in
de berm en ja, wij zijn zuinig. De fietstas
vol mooie kleine uitjes. Voor de uiensoep
vers van het land.
Het Groningerland ook nog eens weer
bekeken. Via Enumatil, Niehove, naar
Zoutkamp. Onderweg werden de aardappels geoogst en daar, in een bocht, vlogen
de aardappels je om de oren. Snelle trekkers. We hebben wij onze fietstas gevuld
met Bildstars. Zo komt vrouw splinter door
de winter.
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INGEZONDEN

Manifestatie Jong IV
Fokko Rijkens

Half september. Het mooie weer verveeld nog niet. Dus op de boot naar
Schiermonnikoog. De gehuurde fietsen
stonden klaar. Er tegen aan. Het woei flink.
Maar ook zonder E bike beklommen wij de
heuvels en genoten van het mooie eiland.
Dit is een kleine opsomming van onze
wandel en fiets avonturen. Niet te vergeten
de hap-snap ritjes richting Leekstermeer,
even naar Cnossen, de kolonie kraanvogels
spotten, rondje Kleibos of kopje koffie scoren bij Pool. De horeca hebben wij in ieder
geval gesteund.
Bijna oktober. Maandag weer aan het werk.
Dat zal wennen zijn. Hopelijk blijft onze
locatie wel open. Met natuurlijk gepaste
maatregelen.
Voor iedereen een mooi najaar gewenst in
goede gezondheid. En voor volgend jaar,
mochten we weer op vakantie naar het
buitenland mogen, denk dan eens na of het
hier niet veel mooier is. Geen gereis over
de hele wereld en we sparen het milieu!

Manifestatie JONG is een podium voor
net-afgestuurde kunstenaars en musici
uit Groningen. Het is de 4e keer dat deze
Manifestatie (1 x per 2 jaar), plaatsvindt.
Manifestatie Jong heb ik bedacht tijdens de
vorige crisis (2008), om in de crisis jonge
kunstenaars en musici toch een podium
te bieden. Speciaal om Manifestatie JONG
mogelijk te maken heb ik de Stichting KC
CONZEP in het leven geroepen.
Nu tijdens deze Corona crisis is een
podium voor jonge kunstenaars en musici
meer dan nodig.
In de DSG-galerie in hartje Assen zijn
daarom vanaf vrijdag 4 september t/m 14
november de kunstwerken te zien en de
muziek te horen van net-afgestudeerde
kunstenaars van academie Minerva
en de Klassieke Academie en net afgestudeerde musici van het Prins Claus
Conservatorium.
De kunst is van hoge kwaliteit, 1 van de
kunstenaars (Cas van Deurssen) * heeft
inmiddels een landelijke prijs ontvangen.
Bijzonder aan deze Manifestatie is de presentatie van de net-afgestudeerde musici
van het Prins Claus Conservatorium.
Tijdens de Lock down heeft de Stichting
KC CONZEP een alternatief bedacht voor
het geven van concerten, om zo de Jonge
Musici toch een podium te geven.
De Stichting heeft contact gezocht met
Hans Wijnbergen/ Rode Hert Studio te
Roderwolde. Het plan was om van de
muziek van de net-afgestudeerde musici
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De 10 kunstenaars zijn:
hhLot Annink
hhCas van Deurssen
hhMarten Drewes
hhSuzanne Heijligers
hhGerke Procee
hhKarina Puuffin
hhEsther Schnerr
hhNancy Schwunk
hhCelina Bermudez Vogensen
hhEline Zuidema

professionele opnames te maken, die de
musici als Pr-materiaal kunnen gebruiken.
Met hulp van Jarick Bruinsma (Kunst aan
de Vaart) zijn de net-afgestudeerde musici
benaderd. De samenwerking met Hans
verliep zeer goed het resultaat zijn 3 prachtige opnames. Tijdens de expositie, kan de
muziek via de aanwezige QR-code gedownload en beluisterd worden.

Musici:
hhDuo Felice: Michelle Brunt (viool) en
Niki Perdok (viool /piano)
hhTrio Ridente: Merel Wentink (mezzosopraan), Meike Wijma (sopraan), en Julia
Hoorman (piano),
De Stichting KC CONZEP heeft dit niet kunnen organiseren zonder de ondersteuning
van het Prins Bernhard Cultuur Fonds en
het Drents Schilder Genootschap en Rode
Hert Studio.
*Cas van Deurssen heeft de Buning
Bongers prijs heeft gewonnen hij krijgt een
expositie in Arti et Amicitae
*De Buning Brongers Prijs is een tweejaarlijkse Nederlandse kunstprijs voor jonge
beeldend kunstenaars
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Prikbord

Colofon

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

Sudoku
Makkelijk

Redactie
Hella Balster, Bert Blaauw, Ilse Blaauw,
Sybrand van Dijk, Petra Koopmans, Nynke
Krist-Talsma, Hans Noordhof
Adres: Achtersteweg 2 9315TA Roderwolde
E-mail: de.wolmer@gmail.com
Telefoon: (050) 577 28 86
IBAN: NL14 RABO 0399 4486 16
Adverteren in De Wôlmer
Neem voor informatie en prijzen contact
op met de redactie.
Aanleveren kopij
Stuur vóór 12 uur ‘s middags uw kopij naar:
de.wolmer@gmail.com
Volgende inleverdatum: 15 november 2020

Moeilijk

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 !

