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Van de redactie
Hans Noordhof

Vakantie voorbij, kinderen weer naar 
school en de Wolmer op de deurmat.

Het MFA is uitgebreid en eerlijk is eerlijk. 
Het ziet er prachtig uit. Het oog wil ook 
wat en daar is zeker aandacht aan besteed. 
Het is nu ook met grotere groepen mogelijk 
om daar een vergadering of bedrijfsuitje te 
organiseren. Functioneel ingericht waarbij 
je kleinere groepjes kan vormen of alles 
aan de kant schuiven.

Maar er is nog meer nieuws opkomst, 
subsidie voor de ontmoetingsplek is goed 
gekeurd. De projectgroep heeft top werk 
geleverd!

En uiteraard kunnen we dit allemaal gaan 
bewonderen zonder 1,5meter afstand.

Veel leesplezier.

In dit nummer

4 Buurtnieuws
5 Schoolnieuws

Groep 3-4-5 7

BSO de Boemerang 10

14 Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen 14

Dorpshuis 15

Rowolmer Archief 18

19 RECEPT VAN DE MAAND Zomerse 
Italiaanse salade

20 MILIEU EN ENERGIE Energiek Roderwolde
21 PROJECTGROEP Ontmoetingsplek 

Roderwolde
21  Kunst
23 NATUUR EN OMGEVING Turf, jenever en 

potklei
24 RONDJE OM DE KERK Hoop en zorgen
25 NATUUR EN OMGEVING Natuur in De 

Onlanden
27 VAN ONDER DE WIEKEN Het blijf nog een 

beetje behelpen
31 NIEUWE STREEKGENOTEN ALERT! Nieuwe 

bewoners
32 INGEZONDEN Kunstenaar en organisator
33 AANKONDIGING The Sacred Concert
34 INGEZONDEN Bordercollie pups
35 INGEZONDEN Cabriohuis
36 NIEUWBAKKEN SCHOOLOUDER  Lazy bike
37 AANKONDIGING Foto expositie
37 INGEZONDEN Verkeerslicht
38 Dorpsagenda
38 Prikbord
38 Colofon

grote foto voorkant: Stichting Dorpshuis Roderwolde
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Wijziging voorrang op de rondweg
Wie vanaf het Haarveen of de 
Dwazziewegen de rondweg nadert, dient 
in het vervolg verplicht te stoppen, voor-
dat die weg gekruist wordt of je erop gaat 
rijden.

De hoop is, dat er hierdoor minder onge-
lukken zullen gebeuren. En als iedereen 
zich er maar aan houdt, zal dat ook zeker 
het geval zijn.

Openluchtspel kon nu wel doorgaan
Doordat de regels m.b.t. corona versoepeld 
zijn, kon het openluchtspel dit jaar, zij het 
onder bepaalde voorwaarden, gelukkig 
weer plaats vinden. Er mochten per optre-
den 320 toeschouwers aanwezig zijn, de 
looproutes volgen, de 1,5m regel respec-
teren en aantonen dat je ingeënt was, of al 
corona had gehad. Bovendien moest je je 
identificeren.

Dat veel mensen hiertegen geen bezwaar 
hadden bleek wel uit het feit, dat de 4 
voorstellingen goed werden bezocht. De 
commissie mocht ruim duizend bezoekers 
verwelkomen.

Wally van der Vlugt benoemd tot ridder
Onze plaatsgenoot en onderwijsvrouw 
Wally van der Vlugt is koninklijk onder-
scheiden. Ze mag zich nu Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau noemen.

Burgemeester Klaas Smid reikte 
haar de onderscheiding uit in het 
Stadsparkpaviljoen in Grooningen, tijdens 
haar afscheid als directeur van de Bisschop 
Bekkerschool in de stad.

Van der Vlugt was sinds 2008 directeur 
van de katholieke daltonbasisschool in 
de wijk Paddepoel. Ze leverde een grote 
bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs 
in Groningen en bood hulp aan kwetsbare 
kinderen.

Voor degene die haar niet kent: de fam. 
Van der Vlugt woont op Sandebuur in het 
huis, waar eerder de fam. Pater gewoond 
heeft.

Open Huis in het vernieuwde dorpshuis
Op zaterdag 4 september was er in het 
dorpshuis van 13.30 – 17.00 uur open 
huis, om de uitbreiding en de vernieuwde 
kantine te komen bekijken. Hiervan werd 
volop gebruik gemaakt.

Tevens was er in de sportzaal die middag 
een informatiebijeenkomst van Energiek 
Roderwolde over de warmtetransitie.

Alvast een beetje aan de hoogte wennen
Jonge boerenzwaluwen vlak voor het 
hoogtepunt in hun leven: De eerste vlucht 
naar Afrika.

foto Lia Snoek
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Start van het schooljaar
Na de zomervakantie hebben we ieder-
een weer van harte welkom geheten 
op onze school. Natuurlijk zijn er nog 
Coronamaatregelen waar we rekening mee 
moeten houden, maar we zijn erg blij dat 
we weer met de kinderen aan de slag kun-
nen op onze mooie school.

De eerste week van het schooljaar zijn 
we in alle groepen gestart met de vakan-
tieverhalen, het wennen aan de nieuwe 
groepssamenstelling en het bespreken van 
afspraken en regels die we op school heb-
ben. We zijn dit schooljaar gestart met 47 
leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld 
over drie groepen.

Groep 1/2: juf Anyta maandag en dinsdag, 
juf Marije H. woensdag t/m vrijdag.

Groep 3/4/5: juf Lotte op maandag en vrij-
dag en juf Marijke dinsdag t/m donderdag. 

Groep 6/7/8: juf Marije W op dinsdag t/m 
vrijdag en meester Anko op maandag.

Juf Lotte zal ook op dinsdag en donderdag 
aanwezig zijn om aan een kleine groep les 
te geven en het team te ondersteunen. 

Directeur Erik Beumer is op dinsdag en 
donderdag aanwezig op het Palet. Op 
maandag neemt Marijke Vrij taken van 
hem op zich. Op maandag werkt Marije 
Wind ambulant en houdt zich dan bezig 
met het ondersteunen van de sociaal-
emotionele ontwikkeling van al onze 
leerlingen. 

Verder bestaat ons team uit IB-er Rita 
Schuurman (op woensdag aanwezig) 
en conciërge Ko Sap op woensdag en 
donderdag.

Schooltijden 
Het komende schooljaar zijn de schooltij-
den voor groep 1 t/m 8 weer iedere dag 
gelijk. Alle groepen starten ’s ochtends om 
8.30u tot ’s middags 14.00u. Van 12.00u tot 
12.30u is er een lunchpauze en blijven alle 
leerlingen op school. 

Kinderboekenweek 2021
De Kinderboekenweek is de grootste 
leesbevorderingscampagne voor kinde-
ren in Nederland en vindt dit jaar plaats 
van woensdag 6 oktober t/m zondag 17 
oktober. 

Het thema van dit jaar is “worden wat je 
wil”. Het maakt niet uit wie je bent of waar 
je vandaan komt, goed bent in rekenen of 
juist in tekenen, vier jaar oud bent of al 
tien jaar, ieder kind kan worden waar het 
van droomt. 

Beroepen als astronaut, dokter of kok… 
kinderen spelen vaak na wat ze willen 
worden. Of ze worden geïnspireerd door 
hun idolen of helden: een bekende zange-
res, voetballer of YouTuber. Kinderboeken 
zijn een onuitputtelijke bron om over 
beroepen na te denken of te fantaseren. 
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je 
alles worden wat je wil en alvast dromen 
over later! 
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Ateliers
Inmiddels doen we het al een aantal jaren: 
Ateliers! Dit houdt in dat alle leerlingen 
van groep 1 t/m 8, voor een periode van 
3 weken, een activiteit (onder leiding van 
een leerkracht) kiezen. Deze activiteiten 
zijn bijvoorbeeld op het gebied van tech-
niek, koken, creatief of ICT. Dit schooljaar 
gaan we het een beetje anders aanpak-
ken: om te beginnen worden de ateliers 
verplaatst van vrijdagmiddag naar dins-
dagmiddag. We willen de thema’s van 
Blink (wereldoriëntatie) terug laten komen 
door de hele school. Zo zullen we school-
breed starten met het thema “water”. 

Water = leven
Water is een heel boeiend onderwerp, 
maar ook ontzettend belangrijk! Zeker nu 

de Corona-pandemie ons allemaal geraakt 
heeft, zijn we herinnerd aan het belang 
van hygiëne en zorg. Ook de gevolgen van 
klimaatverandering zijn onlosmakelijk 
verbonden met water. Zonder (schoon) 
water is fatsoenlijk leven erg lastig. 

Als afsluiting van ons thema zullen we 
deelnemen aan het project “Wandelen 
voor water” en een sponsorloop houden. 

Wandelen voor Water is een sportieve 
en leerzame actie voor de leerlingen van 
de basisschool. Hierbij leren ze alles over 
hun eigen watergebruik en over water in 
Nederland en ontwikkelingslanden. Door 
middel van een sponsorwandeling zame-
len ze samen geld in om leeftijdsgenootjes 
in ontwikkelingslanden toegang tot water 
en wc’s te geven.

De sponsorloop zal plaatsvinden op 14 
oktober 2021.
Meer informatie: 
https://www.wandelenvoorwater.nl/

Oktobermaand kindermaand
Tijdens Oktobermaand Kindermaand 
kunnen kinderen gratis deelnemen 
aan culturele activiteiten in Drenthe, 
Groningen en Friesland. Uiteraard zal het 
enigszins aangepast worden i.v.m. Corona. 
Maar het gaat wel door! 

Jaarlijks organiseren de deelnemende 
instellingen workshops, rondleidingen en 
voorstellingen voor kinderen van 4 t/m 
12 jaar. Op deze manier kunnen kinderen 
zonder kosten kennis maken met culturele 
organisaties en kunstzinnige activiteiten. 
www.kindermaand.nl/kindermaand
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Groep 3-4-5

We zijn weer begonnen! Dit jaar hebben 
we in totaal 19 leerlingen in de groep, al 
volgt verdeeld:
Groep 3: 6 leerlingen
Groep 4: 6 leerlingen
Groep 5: 7 leerlingen

De kinderen hebben samen klassenregels 
bedacht. Deze hebben we, na het opstellen, 
allemaal ondertekend en deze poster hangt 
nu prominent in de klas.

Tekendictee!
We hebben een tekendictee gedaan. Dit is 
een dictee waarbij Juf een verhaal voor-
leest en je steeds een deel van het verhaal 
tekent. Als inspiratie hebben we het boek 

“Het geheim” van Eric Battut gebruikt. In 
dit verhaal verstopt een muis een appel. 
Verschillende dieren komen langs en wil-
len weten wat zijn geheim is...

Omdat het niet vastligt hoe je, en waar 
je, iets tekent ontstaan er hele mooie en 

wisselende resultaten die het verhaal alle-
maal op een eigen wijze illustreren.

Een aantal resultaten:

Mette (groep 5)

Ewout (groep 3)

Hannah (groep 3)



voor al uw voetproblemen

Anneke Buring | Hoofdstraat 44 Roderwolde 

praktijk in L&M Haarmode | Kanaalstraat 6 Roden 
t 06 15 36 41 95 | e pedicure44opgoedevoet@gmail.com 

i www.pedicure-opgoedevoet.nl

praktijk: woensdag- en vrijdagmorgen in 

Roderwolde | donderdag in L&M Haarmode

 

 

 

 

 



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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Jula (groep 5) Luca (groep 4)

Puzzelen maar!



 De Wôlmer  september 2021  pagina 10

BSO de Boemerang

Thema natuur bij bso de Boemerang.

We hebben een thema tafel gemaakt 
met bladeren, fossielen, stenen en ver-
schillende dieren. Jurre heeft zelfs een 
wespennest meegenomen.

Je kunt allerlei kant en klaar activiteiten 
bedenken, maar uiteindelijk bepaald het 
kind hoe de dag verloopt.

Als we van geverfde pasta vlinders gaan 
maken en we vinden heel toevallig een 
gewonde vlinder buiten, dan gaat ineens 
alle aandacht naar de “echte” vlinder.

We zoeken bladeren in de omgeving om er 
schilderijen van te maken!

Wat kunnen we maken van appels uit 
een echte appelboom....... appelflappen! 
Smullen maar!

En als een van de kinderen binnen komt 
met een paar kikkers, dan is het pret voor 
tien!

Toch maar weer vrijlaten in de natuur.

Wij maken onze eigen dieren wel met gips.

Wat een cratieve kinderen hebben we toch!
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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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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

Alleen, met z’n tweeën of in een groepje,
doelgericht werken aan jouw stem!

   esther4singing@gmail.com   +31651767081
esthervandijk.eu

zangcoach   mezzosopraan   dirigent

  Neem contact op voor een gratis proefles!
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Beste dorpsgenoten,

De meeste vakanties zijn weer achter de 
rug, de herfst is in aantocht en het bestuur 
van Dorpsbelangen heeft na de “zomer-
stop” alweer vergaderd. We hebben het erg 
jammer gevonden om de fietsoriënterings-
rit te annuleren. Reden hiervan was dat 
we geen veilige nazit konden garanderen. 
Daarvoor is het café Scheepstra toch echt 
te klein. De gezondheid staat voorop. We 
gaan ervan uit dat we in 2022 weer aan 
het fietsen kunnen met een door Willem 
van der Velde samengestelde verrassende 
route.

Vooraankondiging Algemene 
Ledenvergadering Dorpsbelangen

17 november 2021
Café het Rode Hert

20.00 uur

Zoals beloofd in de vorige Wolmer stelt 
Erik van de Heide, buurtwerken van WiN 
(Welzijn in Noordenveld) zich in deze 
editie voor. Hij geeft zelf aan waarvoor hij 
inzetbaar is voor ons dorp.

Bestuur Dorpsbelangen Roderwolde e.o.

Voorstellen Erik van der Heide 
Hallo allemaal, via deze weg wil ik me 
graag even voorstellen. Ik ben sinds dit 
jaar de buurtwerker van onder andere 
Roderwolde en omgeving. Maar werk al 
langer voor WiN.

Ik ben 47 jaren jong. Ik ben vader van een 
dochter van 12 en woon in het midden van 
Drenthe. 

Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Peize. 
Tot mijn 17e heb ik in Peize gewoond en 
geleefd en gesport. O.a. gevoetbald bij VV 
Peize en gevolleybald bij volleybalvereni-
ging Peize. (ook nog op latere leeftijd) Mijn 
ouders wonen nog steeds in Peize. 

Ik ben 14 jaar geleden als buurtwerker aan 
de slag gegaan bij diverse welzijnsorga-
nisaties in Drenthe. En het buurtwerk is 
helemaal mijn ding. 

En sinds 3,5 jaar buurtwerker bij Welzijn 
in Noordenveld. Buurtwerk houdt in dat ik 
inwoners kan ondersteunen bij allerlei vra-
gen en thema’s. Thema’s als eenzaamheid 
ouderen, jeugd en jongeren, activiteiten 
voor het dorp organiseren, burenoverlast, 
etc. etc. 

Daarnaast heb ik nog mijn eigenbedrijf 
in training, coaching en mediation. Ik 
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ben een buurtwerker die er graag op af 
gaat. Maar ik kan het niet alleen. U bent 
mijn ogen en oren en ik heb u nodig om 
er met z’n allen iets moois van te maken. 
Dus schroom niet om contact met me te 
zoeken.

Ik hoop jullie snel te ontmoeten. Loop 
gerust langs. Ik zit vaak in Peize in het 
dorpshuis, maar ook De Scheepstraschool 
in Roden gebruik ik als kantoor. Voor 
mij is het ook geen probleem om bij 
u thuis te komen. Mijn gegevens zijn: 
erikvanderheide@stwin.nl of 06-17387408 
en ik drink zwarte koffie ;-) 

Groetjes Erik van der Heide

Dorpshuis

Stichting Dorpshuis Roderwolde en omge-
ving, heropening - Open Huis 

Voorzitter Henny Haisma en wethouder 
K. Ypema heten iedereen van harte wel-
kom op de Open Huis en nodigen allen uit 
om het verbouwde dorpshuis met nieuw 
interieur te komen bewonderen. Na de 
toespraken wordt er officieel een lintje 
doorgeknipt om daarmee de toegang voor 
alle aanwezigen te openen. De koffie/thee 
met cake en koek en daarna de drank-
jes met hapjes en nootjes, worden gretig 
afgenomen op deze zonovergoten zater-
dagmiddag 4 september 2021. 

Eerst even een stukje historie: Op 24 mei 
1972 werd het Dorpshuis te Roderwolde, 
aan de Doefkamp, voor de eerste keer 
geopend door Burgemeester Riemersma en 
de eerste voorzitter was Jan Datema. Dus 
wie even snel rekent weet dat het dorps-
huis volgend jaar al 50 jaar bestaat!

Het is begonnen met een kantine, een 
gymzaal met een echt toneelpodium, 4 
kleedruimtes en douches. De kinde-
ren van school, de vele verenigingen in 
Roderwolde, maar ook niet te vergeten 
ODA die toen nog een succesvolle korfbal-
club was met veel leden, maakten gebruik 
van de gymzaal en de sportvelden en er 
waren toneeluitvoeringen en musicals op 
het toneel in de zaal.

Toen 37 jaar later de mogelijkheid zich 
voordeed om een multifunctionele 
accommodatie te creëren omdat het 
oude schoolgebouw (wat nu een prach-
tige duo woning is geworden) niet meer 
voldeed aan de normen en eisen van de 
tijd, maar wel genoeg toekomstperspec-
tief had, werd er gezamenlijk met de 
Gemeente Noordenveld en OPON gekeken 
hoe we dit konden realiseren. We heb-
ben het oude dorpshuis met gymzaal voor 
een symbolisch bedrag aan de Gemeente 
Noordenveld verkocht. De oude kantine, 
de kleedkamers en de podium ruimte 
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bleven bestaan, maar de gymzaal werd 
gedeeltelijk afgebroken en daar werden 
schoollokalen ingebouwd en daarnaast 
een geheel nieuwe grotere gymzaal. Jannie 
Stoffers toen voorzitster (nu secreta-
ris), Bert Blaauw toen secretaris van het 
Dorpshuisbestuur en bouwcoördinatoren 
Henk Buring en Hendrik Speelman, heb-
ben hier veel tijd en energie ingestoken, 
evenals natuurlijk de overige bestuurs-
leden en vele vrijwilligers. Met heel veel 
zelfwerkzaamheid en na veel bloed zweet 
en tranen, maar ook veel plezier en saam-
horigheid vond op 15 mei 2009 de opening 
van het MFA plaats door de onthulling van 
het stalen bord ‘De Doefkamp’, aangebo-
den door Dorpsbelangen, door wethouder 
Oeds Keizer tevens Dorpsbewoner. 

Toen de MFA eenmaal een feit was bete-
kende het echter wel dat we als dorpshuis 
onze eigen broek moesten ophouden. De 
exploitatie van de kantine, gymzaal en 
alles wat niet school is behoort daartoe. 
Vele malen hebben de bestuursleden - met 
de gemeente - om tafel gezeten hoe we 
de exploitatiekosten konden verlagen en 
de inkomsten konden verhogen, omdat 
het niet altijd even gemakkelijk was om 
inkomsten te genereren. ODA hield op te 
bestaan en dat was een grote aderlating op 
verschillende fronten.

Enthousiaste vrijwilligers en het bestuur 
werden steeds creatiever in het bedenken 
van feestavonden en evenementen om te 
zorgen dat er geld in het laatje kwam en zo 
ontstond het idee van een Fair. De eerste 
Rowolmer Fair was op 8 september 2012 
een feit met behulp van heel veel vrijwilli-
gers. Samen met Dick Bathoorn en Ronald 
ter Steege die de oldtimerrit organiseerden, 
was de Fair vele jaren een groot succes. 
Waar een klein dorp groot in kan zijn. 

Al vrij snel bleek onze kantine niet groot 
genoeg en moesten we vaak uitwijken met 
dubbele vergaderingen naar de ruimte op 
het oude toneel of zelfs naar de gang van 
de school. Ook de opberghokken buiten 
werden te klein en waren niet geschikt om 
het podium, wat ondertussen was gekocht, 
en het overige meubilair schimmelvrij 
op te bergen. Alle andere artikelen om 
de gymzaal te kunnen veranderen in een 
gezellige zaal waar een feestje gehouden 
kon worden, konden niet meer naar beho-
ren worden opgeslagen.

Wederom ging het bestuur met de 
Gemeente Noordenveld in gesprek wat de 
mogelijkheden zouden kunnen zijn om het 
gebruik van het Dorpshuis te verbeteren, 
zodat we de bewoners in de schoolkring 
(=Roderwolde én omgeving) nog meer 
mogelijkheden zouden kunnen bieden.

Er zijn vele gesprekken geweest met 
verschillende wethouders, waaronder 
Gerrit Alssema, Jos Huizinga en Jeroen 
Westendorp, wat uiteindelijk heeft geresul-
teerd in de huidige verbouwing en een dak 
vol zonnepanelen. Het dorpshuis wil graag 
een steentje bijdragen aan een duurzame 
economie en groener leven. De financiële 
middelen van het dorpshuis werden aan-
gewend om de binnenkant te verfraaien en 
nieuw meubilair aan te schaffen.

Zonder de (sport)verenigingen, gebrui-
kers van het MFA, Gemeente Noordenveld, 
OPON, lokale bedrijven en horeca, véél 
vrijwilligers en alle instanties en mensen 
die op persoonlijke titel hebben bijgedra-
gen, hadden we dit niet kunnen realiseren, 
waarvoor heel hartelijk dank!!

Graag benoemen we hier de huidige 
bestuursleden, Henny Haisma (voorzit-
ter), Jannie Stoffers (secretariaat), Henk 
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Roelfzema (penningmeester), Henk 
Buring (bouwopzichter en coördinator), 
Esmé Dijkstra, Jeanet Barels, Jolande Krap 
en Erik Beumer (directeur school). Vele 
uren en energie is door hen in dit project 
gestoken en ze zijn trots op het resultaat.

Belangrijk nu is natuurlijk dat er ook veel 
gebruik gemaakt gaat worden van de 
accommodatie… Mocht je bijvoorbeeld 
moeten vergaderen, een feestje te vieren 
hebben, een cursuslocatie zoeken, willen 
sporten in de gymzaal of ideeën hebben 
voor een (dorps)activiteit, laat het ons 
weten of vraag naar de mogelijkheden. Het 
dorpshuis is er voor ons allemaal!

Reserveren kan via 
reservering.mfa@gmail.com of mail naar 
dorpshuisroderwolde@gmail.com. 

De laatste jaren heeft de schoolkring 
Roderwolde vele nieuwe dorpsbewoners 
mogen verwelkomen. We hopen dat ook 
voor hen MFA de Doefkamp, met daarin de 
school, de BSO, het Rowolmer Archief én 
het Dorpshuis een waardevolle plek om 
te gebruiken zal worden. Een dorpshuis 

met een ‘groen schoolplein’ waar jong en 
oud samenkomen en samen genieten, waar 
culturele en sociale bijeenkomsten en 
(grote) evenementen een bindende factor 
in Roderwolde en omgeving zal zijn.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe 
bestuursleden en/of organisatietalenten 
om deel uit te maken van het bestuur of te 
helpen bij activiteiten, dus hopelijk worden 
jullie enthousiast van dit verhaal. Wees 
vooral welkom!
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Rowolmer Archief

(School)feesten van vroeger - deel 9
Voordat het eerstvolgende schoolfeest 
van 1910 gevierd werd, was er in 1909 een 
blijde gebeurtenis: de geboorte van Juliana 
op 30 april.

Het is heel merkwaardig dat de schoolkin-
deren wel vrij kregen, maar dat er verder 
geen feest werd gevierd. In vrijwel het 
hele land werden juist wel feesten georga-
niseerd. Soms heel nationalistisch, want 
als Wilhelmina geen kinderen zou krijgen 
(en de tak van Oranje-Nassau daarmee 
zou uitsterven), was er de angst dat de 

Nederlandse troon door een Duitse vorst 
zou worden bezet, met aansluiting bij 
Duitsland tot gevolg.

In 1910 was er in elk geval wel een 
schoolfeest:

“Roderwolde, 10 Sept. 1910. Onze school-
jeugd vierde de vorige week Vrijdag het 
driejaarlijksche schoolfeest. Om 1 uur 
gingen de kinderen met muziek voorop 
in optocht een wandeling maken door 
Roderwolde, Foxwolde tot Haarveen. Bij 
de terugtocht werden de kinderen op het 
prachtig versierde schoolplein op verschil-
lende versnaperingen onthaald, waarna 
de wedstrijden begonnen. Voor de jongens 
bestonden deze in talhoutrapen, zaklopen, 
en hardloopen met hindernissen. Vooral 
het laatste, door de grootste jongens, trok 
de belangstelling. De meisjes hadden 
natuurlijk weer andere spelen: bal in ‘t 
kuiltje leggen, geblinddoekt flesch slaan 
en stoelendans. Tusschen en onder de 
spelen werd er door de jeugd druk gebruik 
gemaakt van de draaimolen van O. Klink 
uit Wedde”.
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Klink wilde blijkbaar meer pacht betalen 
dan de firma Rensema, die tot dan toe naar 
Roderwolde kwam. De pachtsom voor 
een draaimolen was toen ongeveer 20 tot 
25 gulden. Op de prachtige foto uit 1910 
staan de kinderen van de bovenbouw, het 
onderwijzend personeel en de feestcom-
missieleden, allemaal met een mooi strikje. 
Van veel Rowolmer zal één van hun voor-
ouders in deze groep staan!

Achterste rij: Jannes Middendorp, Floris 
Aukema, Harm Hoff, muzikant, Roelf 
Meijer, Johannes van Zanten, meester 
Bieringa, Jan Talens, Lute Meijer, Tiem 
van Zanten, Wietse Venekamp, Tiem 
Arend Staal, Harm Busscher, Meinte van 
der Schans, Albertus Rademaker, Roelof 
van Zanten, Hendrikus van der Velde, 
Wemeltien Douwes Had, Willem Boer Jzn, 
Thijs Riemers, Hendrik Franke, juffrouw 
Noteboom.

Tussen rij: (links) Aaltje Ipema, Jantje 
Vogelzang en (rechts) Jantje Staal en 
Steverina Middendorp.

Middelste rij: Catharina Eitens, Willemtien 
Noord, Anke Noord, Hendrikje Lubbers, 
Annechien Lubbers, Geesje van der 
Veen, Grietje Noord, Janke Noord, Jantje 
Vorenkamp, Hendrikje Ploeg, Annegien 
Busscher Ld, Antje van der Heide, Harmtje 
Rozema, Grietje Oosterhof, Klasina van 
der Veen, Aafke Talens, Jansje Talens.

Voorste rij: Jan Brink, Albert Luinge, Jan 
Roelfsema, Teunis Busscher, Hendrik 
Buring, Jan Scheepstra, Hendrik Douwes 
Gzn, Hendrik Brink, Hendrik Oosterhof, 
Floris Aukema, Gerrit Hagenauw, Geert 
Vogelzang, Roelof Kok, Egbert Vorenkamp, 
Marten van der Heide.

RECEPT VAN DE MAAND

Zomerse Italiaanse salade

Benodigdheden voor een goed gevulde 
schaal:
h Zak rucola1/2 ciabattabrood
h  1 eetl Italiaanse kruiden
h Scheut olijfolie
h 8 plakken parmaham
h 10 zongedroogde tomaten (in olie en 

kruiden)
h Ca 15 Cherry-/Roma tomaatjes 

gehalveerd
h 1 bol mozzarella
h 4 eetl groene pesto
h Handje vol Parmezaanse kaas
h Peper,zout en olie naar smaak

Bereidingswijze:
h Snijd het brood in blokjes van ca 1cm2
h Meng het brood met een scheut olijfolie 

en de Italiaanse kruiden
h Doe het brood in een koekenpan en bak 

al roerend/schuddend mooi bruin en 
laat ze vervolgens afkoelen op een stuk 
keukenpapier
h Snijd de ham, mozzarella, zonge-

droogde tomaten in gewenste stukjes
h Doe de gesneden ingrediënten, samen 

met de rucola en gehalveerde tomaatjes 
een scheut olie en 4 eetl pesto in een 
schaal
h Indien gewenst op smaak brengen met 

zout en peper en garneren met de kaas 
en blokjes brood
h Heerlijk als extra bij een kom tomaten-

soep en vers (af-)gebakken stokbrood 
en kruidenboter

Eet smakelijk! Met dit recept nemen wij, na 
twee seizoenen Wôlmer, afscheid van de 
kook -en bakrubriek.

We hopen dat u genoten heeft van de 
recepten…althans, van het resultaat!
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MILIEU EN ENERGIE

Energiek Roderwolde
Inge Noordhof

Terugblik op 4 september 2021
Op zaterdag 4 september heeft het 
Platform Energiek Roderwolde een 
informatiemiddag gehouden in de gym-
zaal van MFA de Doefkamp voor de 
inwoners van Roderwolde eo. Naast 
leden van het Platform waren ook de 
Gemeente, Ekwadraat, Energiecoöperatie 
Noordseveld en energieadviseur Anita 
Speelman aanwezig.

Het was een prachtige middag en we zijn 
tevreden over de opkomst. Zo’n 40 tot 
50 personen hebben de informatiemid-
dag bezocht. Het was bijzonder om elkaar 
weer fysiek te treffen en bij te praten. Ook 
hebben we een beter beeld gekregen van 
de vragen die er leven in het dorp rondom 
verduurzaming. 

Het platform gaat de energie de komende 
periode in ieder geval stoppen in:
1 Input leveren voor het 

Wijkuitvoeringsplan; adviesbu-
reau Ekwadraat, ingehuurd door de 
gemeente, ondersteunt ons hierbij. Dit 
plan beschrijft hoe we op termijn van 
het aardgas afgaan en overgaan op een 
andere vorm van energievoorziening;

2 De aanvraag voor de Proeftuinen 
Aardgasvrije wijken, deze dient voor 1 
november ingediend te zijn. Wilt u hier-
over meedenken, geef dit dan door via 
www.energiekroderwolde.nl.

Wat betreft de mogelijke plannen rondom 
het zonnepark bij Matsloot kunnen we 
melden dat deze in de wacht staan, in 
afwachting van de Gebiedsvisie Matsloot 
waarin verschillende partijen een visie 
ontwikkelen voor het hele gebied Matsloot.

Tot slot, houdt uw brievenbus in de gaten. 
Op hele korte termijn bezorgen wij weer 
een Nieuwsbrief met daarin belangrijk 
nieuws! Mis dit niet.

Platform Energiek Roderwolde
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PROJECTGROEP

Ontmoetingsplek Roderwolde
Carolien Schür

BREAKING NEWS!
In de Wôlmer van juni kondigden we 
al aan dat het Projectplan voor de 
Ontmoetingsplek Roderwolde bijna klaar 
was. Vlak voor de zomervakantie is de 
subsidie-aanvraag voor het Dorpenfonds 
verstuurd aan de gemeente Noordenveld… 
en inmiddels is het bericht ontvangen 
dat onze aanvraag wordt toegekend! 
Fantastisch nieuws! We kunnen nu echt 
aan de slag! We hebben hiermee een 
mooi budget om (bijna) al onze ideeën te 
kunnen uitvoeren en een natuurlijke ont-
moetingsplek te creëren voor jong en oud 
in Roderwolde. 

Het wordt een plek waar dorpsbewoners 
kunnen samenkomen en het Dorpshuis, 
de verenigingen en de school gebruik van 
kunnen maken. Zo komt er onder andere 
een jeu-de-boulesbaan en wordt het een 
plek waar gezellige activiteiten kunnen 
worden georganiseerd in een fijne, groene 
omgeving. Voor de kinderen komen er 
prachtige en avontuurlijke nieuwe speel-
mogelijkheden. Het inheemse Tiny Forest 
biedt kansen om te leren over de natuur en 
de biodiversiteit te vergroten. Ook komt er 
een fruitboomgaard en een bessenveldje. 
En nog veel meer.. bent u nieuwsgierig? 
Neem dan een kijkje in de schetsontwer-
pen op de website van het Palet (https://
www.paletroderwolde.nl/onze-school/
groen-schoolplein).

De werkgroep gaat er nu weer met nieuwe 
energie tegenaan, om de plannen concreet 
te maken en deze herfst met zoveel moge-
lijk mensen de handen uit de mouwen te 
steken. 

Namens de werkgroep Ontmoetingsplek 
Roderwolde(Dorpsbelangen Roderwolde 
e.o., VOOOR, Stichting Dorpshuis, OBS Het 
Palet, Oudervereniging OBS Het Palet)

Kunst
Sybrand van Dijk

September ging in Roderwolde kunst-
zinnig van start! Op 8 september kon 
er met Fokko Rijkens rondom de molen 
geschilderd worden. En het weekend 
daarna waren er in de Jakobskerk de 
Openatelierdagen met kunst van Henk 
van Donk en Greetje Hoving. Het werd 
een kleurrijk spektakel, waarbij de schil-
derijen van Henk, de raambekleding van 
Haringa & Olijve en de vrolijke beelden 
van Greetje fantastisch samen gingen. Veel 
mensen wisten de weg naar Roderwolde 
en de kerk te vinden en genoten.
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NATUUR EN OMGEVING

Turf, jenever en potklei
Jan van der Heide

19: 1852 De molen
In een vorige aflevering zagen we al dat het 
gemengde bedrijf eeuwenlang het enige 
boeren bedrijfstype rond Roderwolde is 
geweest: een combinatie van akkerbouw 
en veeteelt die toegesneden was op de ver-
scheidenheid in bodems rond het dorp. We 
zagen ook dat Roderwolde hier tóch een 
uitzonderlijke positie innam vanwege het 
extra hoge aandeel van gras- en hooiland 
in het gebied. In tegenstelling tot b.v. het 
gemengde bedrijf op de hogere zandgron-
den in Drenthe, dat o.a. bepaald werd door 
grenzen als beschikbare weidegrond in 
de beekdalen, konden boeren hier rela-
tief veel vee houden: er was immers veel 
graas- en hooiland beschikbaar. Dat extra 
vee moest gedurende de winter natuurlijk 
worden gevoerd met hooi en akkerbouw-
producten, maar een welkome aanvulling 
hierop waren de z.g. lijnkoeken, een bij-
product bij de traditionele productie van 
lijnolie. Voor Rowôlmer boeren waren die 
lijnkoeken echter een hoofdproduct. 

Het belang hiervan blijkt b.v. uit het feit, 
dat de benodigde grondstof (lijnzaad) 
hier in het geheel niet werd verbouwd en 
diende te worden aangevoerd. Om deze 
reden werd de molen waarschijnlijk neer-
gezet aan het eind van de z.g. Schipsloot 
(die eerder werd gebruikt door de bewo-
ners van de borg “Woldzigt” die ooit op 
een terrein schuin achter de molen stond), 
de verbinding met het Peizerdiep die 
waarschijnlijk ook diende voor de afvoer 
van de lijnolie.

Ook voor de akkerbouw was er behoefte 
aan een productie-eenheid, te weten ééntje 
voor het malen van graan. In 1852 waren 

er natuurlijk al volop stoommachines 
beschikbaar om energie te leveren voor het 
maken van lijnolie of roggemeel dus het 
zou kunnen dat, toen twee van de grootste 
boeren uit het dorp het initiatief namen 
om een nieuwe molen aan de toenmalige 
rand van het dorp te bouwen, ze dit voor-
delig konden doen.

Hoe het ook zij, de nieuwe windmo-
len werd daarom een topproduct: alle 
kennis die in de loop van eeuwen in de 
molenbouw was opgedaan zit er in! Bij de 
opening van de molen (op 26/08/1852) 
komen we ook eindelijk de jenever tegen: 
de Prov. Drentsche en Asser Courant deed 
verslag: “Bij zoodanige gelegenheid wordt 
gewoonlijk veel jenever geschonken en 
gedronken...” 1.

“Woldzigt” is ook een grote molen: hij 
moest een dubbele machinerie aandrij-
ven, zowel voor het olieslag als voor de 
graanmalerij. En hier komen we dus op de 
relevantie van “Woldzigt” voor onze “Turf, 
jenever en potklei”: de molen is namelijk 
toegesneden op het boerenbedrijf dat tot 
voor kort typerend was voor Roderwolde 
en dat gebaseerd was op de unieke 
samenstelling van de bodem rond het 
dorp2. Gedurende bijna een eeuw leverde 

“Woldzigt” in de winter de kostbare bij-
voeding voor het melkvee (“het haor gaait 
d’r ok mooi van glimmen”), bijna als een 
continubedrijf, en maalde en bewaarde 
daarnaast de graanoogst.

1  “Rowol Toendertied”, blz. 123.
2  Het is niet voor niets dat er bij Zuidlaren, met 
een vergelijkbaar bodemarsenaal, een soortgelijke 
(maar veel kleinere-) molen staat.



 De Wôlmer  september 2021  pagina 24

Zonder het type gemengde bedrijf van 
Roderwolde als gevolg van het unieke 
bodemarsenaal hadden we hier misschien 
alleen maar watermolens (overigens 
stonden er hier ooit meerdere van) of 
een enkele korenmolen gehad, en had 
de mooiste molen van Nederland niet in 
Roderwolde gestaan.

RONDJE OM DE KERK

Hoop en zorgen
Sybrand van Dijk

Dat we vier heerlijke avonden lang met 
zo veel mensen in het Openlucht Theater 
konden zitten gaf echt een boost. Er was 
weer iets terug van de lichtheid van het 
leven. Daar hadden we zo lang naar uit 
gekeken. Even een avondje lachen!

Ik merk dat ik met meer energie dan 
anders uitkijk naar wat de komende maan-
den komt. Een nieuw seizoen, een nieuwe 
start, het voelt dit jaar allemaal méér als 
nieuw dan andere jaren. Het lag te lang stil. 
En nu hoop ik dat alles weer open zal gaan.
Ik hoop ook dat we dingen anders zullen 
gaan doen. Zorgzamer voor elkaar en voor 
moeder Aarde die ons heeft voortgebracht 
en ons draagt. Ik hoop dat het coronavi-
rus niet als een “ongelukkig incident” de 
geschiedenis in zal gaan, maar als een 

“wake-up call”. 

Zorgen heb ik ook. Voor- en tegenstanders 
van de coronamaatregelen vliegen elkaar 
steeds feller in de haren. Het personeel 
van de Winsinghof werd zelfs bedreigd 
omdat ook zij naar de corona-app of een 
negatieve testuitslag zullen moeten gaan 
vragen. Ik geef toe: ik wind mij ook nogal 
eens op over standpunten die de mijne 
niet zijn. De polarisatie gaat niet helemáál 

buiten mij om. Ik maak mij zorgen of het 
virus niet zal terug slaan. Zal het muteren? 
Gaat het deze winter wel goed? Blijven de 
scholen open?

Ik maak mij er zorgen om dat we het oude 
normaal toch weer razend snel binnen-
halen. De luchthavens stromen vol, onze 
consumptie draait onverminderd snel door.

Het zijn zorgen over dingen die buiten 
mijn macht liggen. Ze kosten mij kracht en 
ze leveren niets op. Niets? Nee, dat is toch 
niet helemaal waar. Als je je zorgen goed 
leest, dan vertellen ze je ook weer over je 
hoop. Zonder hoop zijn er geen zorgen. Je 
wilt iets en daarom maak je je zorgen dat 
het niet zal lukken. Wie niets wil, kent 
geen zorgen. In sommige religieuze filo-
sofieën is dat het hoogst haalbare, maar ik 
kies een andere weg. Of zoek een andere 
weg.

Ik zou willen leren om niet aan de zorgen 
te tillen. Om niet te sjouwen, maar om 
mijn zorgen licht mee te dragen. Licht, 
omdat ze kameraden zijn van de hoop. 
En hoop is een kracht die mij wel verder 
brengt. Die mij kan inspireren om stappen 
te zetten. Of om met nieuwe stappen te 
wachten. Hoop geeft de inspiratie om je te 
richten op het goede. Zonder je verder af te 
vragen of dat goede ook zal lukken of niet.

Als ik mij nu zorgen maak, roep ik mijzelf 
toe: “Flip it around!” Draai het om. En zoek 
de hoop.

Of zoals mijn moeder vaak zei: “Tobben 
voor morgen brengt slechts nieuwe zorgen, 
het is de lach die alles vermag.”

Ds. Sybrand van Dijk
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder (foto’s Lia Snoek)

Bijzondere waarnemingen
Soms zit het mee, soms zit het tegen. 
Dat geldt ook voor een tocht door De 
Onlanden. Nadat een excursie in het 
gebied al twee keer was uitgesteld, de 
eerste keer vanwege nieuwe coronamaat-
regelen en de tweede keer door verwacht 
noodweer (wat achteraf niet kwam), kon ik 
eindelijk met de groep op stap en hadden 
we geluk. In de slenk bij de Weringsdijk 
(Peizermade) lag de zeehond (!) op een 
modderplaat. De excursie kon al niet meer 
stuk! Het bleef ook nog goed weer en de 
deelnemers waren zeer tevreden.

Het komt wel vaker voor dat er een zee-
hond de binnenwateren intrekt, maar dat 
dit beest helemaal naar De Onlanden is 
gezwommen, is toch wel heel bijzonder. 
Hij moest daarvoor niet alleen een hele 
afstand door beken en kanalen afleggen, 
maar heeft ook minimaal 3 sluizen en 2 
stuwen gepasseerd en als je ooit een zee-
hond op het strand of op een wadplaat hebt 
gezien, weet je zeker dat hij de route abso-
luut nergens over land heeft afgelegd.

Thor, want deze naam heeft hij ooit gekre-
gen, is een voormalig bewoner van de 

zeehondenopvang in Pieterburen. Hij werd 
eind juni 2020 als verzwakte jonge zee-
hond gevonden aan de Friese waddenkust. 
In Pieterburen werd hij opgelapt en kreeg 
hij 3 maanden later zijn vrijheid terug op 
de Kuipersplaat tussen Schiermonnikoog 
en Ameland. Een zeehond die wordt 
opgenomen in de zeehondencrèche wordt 
uitgebreid gefotografeerd en van een 
merkje aan de staart voorzien. 

Aan het merkje en het vlekkenpatroon van 
de vacht is de zeehond door medewerkers 
van de zeehondenopvang in het Eelderdiep 
herkend en wisten ze zeker dat het om 
Thor ging.

Thor werd op 3 augustus voor het eerst 
gesignaleerd in het Peizerdiep. Hij 
moet daarvoor het Lauwersmeer zijn 
ingezwommen en vervolgens door de 
sluis bij Zoutkamp via het Reitdiep 
richting Groningen zijn getrok-
ken. Het meest logisch lijkt dat hij 
via het Van Starkenborgkanaal in het 
Aduarderdiep is terechtgekomen en ver-
volgens via Hoendiep en Koningsdiep 
in het Peizerdiep. Toch een behoorlijk 

Zeehond Thor in De Onlanden

Merkje aan de staart van de 
zeehond (foto DvhN)
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ingewikkelde route. De medewerkers 
van Pieterburen constateerden dat Thor 
in goede conditie was. Er was dus ook 
geen reden om hem te vangen om hem 
naar de Waddenzee terug te brengen. Hij 
bracht veel tijd door op een modderplaat, 
zo’n 100m ten oosten van de stuw in het 
Eelderdiep. 

Een zeehond verhaart in de zomer en dat 
was waarschijnlijk de reden dat hij veel 
op het droge verbleef en in de zon lag te 
drogen. Honger zal hij niet gehad hebben, 
want in de waterlopen van De Onlanden 
zit vis genoeg.

Nu we het over vis in De Onlanden heb-
ben, als je er regelmatig komt heb je vast 

wel eens een visarend gezien, die er vaak 
foerageert. De visarend is een heel grote 
roofvogel (spanwijdte meer dan 2m). Zijn 
voedsel bestaat vrijwel uitsluitend uit vis, 
wat de naam natuurlijk al doet vermoeden. 
Hij rust dan uit in hoge, vaak dode bomen. 
In het Klein Waal (ten noorden van het 
monument) is hij wel eens te zien. 

Eens mocht ik een vogelwerkgroep uit 
Capelle aan de IJssel rondleiden in De 
Onlanden. Over de vogels in het gebied 
kon ik ze weinig nieuws vertellen; daar 
hadden ze vast meer kennis van dan 
ik. Ik kon ze alleen over het doel van 
de waterberging en de kwaliteit van het 
natuurgebied e.d. vertellen. Veel bijzon-
dere vogels kwamen we helaas niet tegen. 
Tot een paar honderd meter voor het eind-
punt van de excursie, de Onlanderij. Bijna 
alle eenden, ganzen en andere watervogels 
vlogen met veel kabaal op. Boven ons vloog 
een zeearend over. Wat een enorme vogel. 
Nog groter dan de visarend met een span-
wijdte van wel twee en halve meter. Niet 
voor niets wordt hij wel “de vliegende deur” 
genoemd!

Soms zit het tegen en soms zit het mee!

Stuw in het Eelderdiep

Snoek gevangen in het Eelderdiep

Visarend boven De Onlanden
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VAN ONDER DE WIEKEN

Het blijf nog een beetje behelpen
Dirk Magré

De corona regels worden per 25 september 
versoepeld. Het is dan niet meer verplicht 
om de 1,5 meter afstand te volharden. In 
de molen blijven we eerst nog wel voor-
zichtig en volharden we in onze regels van 
beperkte toegang. Inmiddels zouden we 
onze seizoen sluiting ook al achter de rug 
hebben, dus voor nu is het allemaal niet zo 
heftig meer.

Helaas geen Gekleurd Grijs 
We hadden samen met Fokko Rijkens en 
Het Rode Hert een (naar ons idee) zeer 
aantrekkelijk programma voor woensdag 8 
september bedacht.

Jammer genoeg viel het aantal aanmel-
dingen zodanig tegen, dat we het hebben 
moeten annuleren. Dit zeer tot verdriet 

van allen die zicht ingespannen hebben 
hier wat moois van te maken.

Nacht van de Nacht
Zaterdag 30 oktober 2021: Nacht van de 
Nacht. Laat het donker, donker zijn en ont-
dek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht 
van de Nacht. De Nacht van de Nacht is 
een jaarlijks evenement georganiseerd 
door de Natuur en Milieufederaties.

Vanuit Woldzigt hebben we 2 jaar geleden 
een mooie avond beleefd in het kader van 
Nacht van de Nacht. Het is ons voornemen 
om dat dit jaar nog weer te gaan organi-
seren. Via de website en de Roderwolde 
Facebook pagina gaan we jullie op de 
hoogte houden.

Samenstelling algemeen bestuur
In de bestuursvergadering van 7 sep-
tember is Henk Buring benoemd als 
bestuurslid en daarmee toegetreden tot het 
algemeen bestuur. Woldzigt is waar Henk 
zijn wortels liggen en waar hij als vrijwilli-
ger veel voor doet. Vanaf nu voegt hij daar 
bestuurstaken aan toe. Daar zijn we erg blij 
mee.

Lijnolie prijzen
Lijnzaad is fors duurder geworden. De 
voorraad was op, er is nieuwe lijnzaad gele-
verd. We berekenen de kosten door in de 
lijnolie, waardoor we nieuwe prijzen heb-
ben vastgesteld, te weten: 18,5 cl = € 2,50, 
0,5 l = € 4,00, 1 l = € 8,00 en 5 l = € 34,00.

Open monumentendagen 11 en 12 
september
Op deze dagen is het altijd een komen 
en gaan van geïnteresseerden in onze 
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authentieke mooie molen. Helaas moesten 
we dit jaar de mogelijkheid om de molen te 
bezoeken beperken.

Alleen indien vooraf een afspraak werd 
gemaakt konden maximaal 4 personen 
tegelijk de molen bezoeken en een rond-
leiding krijgen. Daar is op zaterdag de 11e 
goed gebruik van gemaakt (3 maal achter 

elkaar mochten we een aantal belangstel-
lenden ontvangen). Dit geringe aantal 
bezoekers kon aanschouwen hoe in de 
molen op authentieke wijze olie werd 
geslagen.

Resultaat van de middag olieslaan:

Voor de zondag waren er geen afspraken.

Sandwichborden
Op donderdag 9 september kwam ik bij de 
molen om het gazon te maaien.

Tot mijn verrassing stond er een aan-
tal forse pakketten tegen de deur van de 
platten:

Daar bleken de door Het Drentse 
Landschap aan ons te leveren sandwich-
borden in te zitten.

Twee mooie grote dubbele borden voor aan 
de kant van de weg.

Het Drents Landschap (HDL) denkt met 
ons mee. Hoe krijg je straks, na Corona, je 
bezoekers weer terug? 

We moeten er zelf nog even de (op vinyl 
gedrukte posters van zo’n 110 bij 80 cm in 
plaatsen).

We hopen met ons allen dat het snel weer 
terecht is om ze aan de kant van de weg 
te zetten omdat de molen dan is openge-
steld. Er is geen voorbijganger meer, die 
dat ontgaat.
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Olieslaan
We hebben afgesproken om het maande-
lijkse olieslaan (elke eerste zaterdag van 
de maand van 13:30 tot 16:30 à 17:00 uur) 
weer op te starten, te beginnen op 2 okto-
ber aanstaande.

Wil je dat bijwonen: via de website www.
woldzigt-roderwolde.nl kun je daarvoor 
een afspraak maken. Doe dat wel uiterlijk 
2 dagen van tevoren, zodat we het goed 
kunnen inplannen.

Nieuwe kleding
Het Drentse Landschap heeft besloten om 
meer eenheid in de werkkleding van alle 
voor HDL actieve vrijwilligers en medewer-
kers te verstrekken.

De kleuren zijn beter op elkaar afgestemd 
en er is een standaard pakket kleding.

Voor ons verandert er niet veel. Over het 
algemeen is de kleding groen (maar nu zijn 
wel polo’s, sweaters en overalls allemaal 
van dezelfde kleur groen. Het logo van 
Wolzigt achterop de kleiding is gebleven. 
Wel heeft het een beetje een ander uiterlijk 
gekregen.

Welke is mooier? De meningen daarover 
verschillen.

Oud:

Nieuw:

Activiteiten Woldzigt 
Olieslaan:
h zaterdag 2 oktober
h Zaterdag 6 november
h Zaterdag 4 december

Steeds van 13:30 tot ongeveer 16:30 uur.

Nacht van de Nacht
Op zaterdag 30 oktober gaan we weer iets 
in het donker beleven met gezellig samen-
zijn als sluitstuk. Houd de website en 
docial media in de gaten! 

Hartelijke groet vanuit Roden, 

de molenaar en molenaarsvrouw, 

Dirk Magré en Wilma Bruin



verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

 

 Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde 
 

  
 

 

Ook voor aanleg en 
onderhoud uitgevoerd door 

vakbekwaam hoveniers! 

Hét adres voor uw tuin  050 - 5032006 

 
Koos Vrieling Boomkwekerij 
             Tuincentrum 
                    Hovenierswerken
  

 www.koosvrieling.nl 
 

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

Buiter Roden

alles 
onder 1 

dak
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NIEUWE STREEKGENOTEN ALERT!

Nieuwe bewoners
Nynke Krist-Talsma

Wij zijn Joris, Woud, Ada, Mette en Wanda 
(van links naar rechts)

Begin dit jaar zijn we in het mooie 
dorpje Foxwolde komen wonen, aan de 
Haarveensedijk 16. We werden betoverd 
door een wandeling in het Kleijbosch 
en korte tijd later vonden we hier ons 
droomhuis ‘to be’. Sindsdien hebben we 
flink verbouwd en vernieuwd. Daar zijn 
we gelukkig bijna mee klaar, daarom 
nu ook eindelijk toegekomen aan deze 
kennismaking. 

We hebben allebei gestudeerd en gewoond 
in de stad Groningen en elkaar ontmoet 
via gezamenlijke kennissen. We werken 
nu allebei in het Noorden op het terrein 
van zorg en veiligheid, bij gemeenten en 
rechtspraak. We hebben jaren samen in 
de stad gewoond, voor het laatst in de 
Korrewegwijk. In de stad was en is het 
genieten van de markt, de bioscoop en 
lekkere restaurants, maar de wens naar 
vrijheid en ruimte trok steeds harder. We 
hebben een plek gevonden waar onze 

kinderen en ook wij heerlijk onze gang 
kunnen gaan. Echt genieten hier!

Mette (4) heeft het erg naar haar zin op 
OBS Het Palet. Ze heeft fijne vriendjes en 
vriendinnetjes gemaakt op school en komt 
iedere dag vol enthousiaste verhalen (uit-
geput) thuis. 

Woud (1,5) heeft genoten van de werk-
lieden die op steigers klommen en met 
boormachines en verf aan het werk waren. 
Ook voert hij goede gesprekken met de 
schapen verderop (báááh!). 

Ada (15) geniet van de sterrenhemel in 
Foxwolde, van het kampvuur in de tuin, en 
van de zitmaaier. 

Voor Wanda en mij is de overstap als 
een droom. Ja, ook alle ballen in de lucht 
houden met jonge kinderen, corona-thuis-
werken en verbouwen, maar vooral een 
prachtige plek maken en genieten van de 
rust en de ruimte. 

Een beetje gehinderd door de corona-
maatregelen hebben we in de afgelopen 
maanden gefaseerd met velen van jul-
lie kennis gemaakt, maar nog niet met 
iedereen. Ouders van klasgenoten, buren, 
dorpsgenoten; in de komende periode 
hopen we met veel meer van jullie kennis 
te kunnen maken. Er is al een buurt-barbe-
cue georganiseerd en ook Het Palet is een 
fijne ontmoetingsplek, dus dat komt goed! 

Graag tot snel.
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INGEZONDEN

Kunstenaar en organisator
Fokko Rijkens

Eindelijk weer ruimte om te exposeren en 
te organiseren. Zoals in mijn advertentie in 
de Wolmer staat ben naast kunstenaar ook 
organisator. Dat organiseren doe ik vanuit 
de Stichting KC CONZEP en als individu. 

Wat wordt er de komende tijd 
georganiseerd:
Na de start van mijn solo- expositie in 
Museum Thijnhof te Coevorden ben 
ik vanuit de Stichting KC CONZEP direct 
begonnen met het organiseren van 
Manifestatie JONG V. Manifestatie Jong 
is een podium voor net-afgestudeerde 
kunstenaars en musici. Ooit begonnen in 
Roden vindt de Manifestatie JONG inmid-
dels voor het 2e jaar plaats in hartje Assen. 

Stichting KC CONZEP werkt vanaf dit jaar 
samen met het Rode Hert om bijzondere 
concerten in Roderwolde mogelijk te 
maken, de eerste is op 3 oktober:
h “Sacred Concert” door Duke 

Ellington in het Openluchttheater van 
Roderwolde door de BigBand Friesland 
en NHL Stendenkoor.

h Als Stichting KC CONZEP is het tij-
dens de tentoonstelling 500 jaar 
Reformatie(2017) in Roden niet gelukt 
om dit concert te organiseren, nu 4 jaar 
later wel in Roderwolde, dankzij het 
Rode Hert!

h 3 Vanuit Stichting WIN zijn musicus 
Ernesto Arrendell en ik uitgenodigd om 
Cultuur laagdrempelig op de kaart te 
zetten in onze Gemeente Noordenveld 
via het project “Cultuur in Beweging”. 

Simpel gezegd willen wij Cultuur “aan 
huis” brengen d.m.v. een Cultuurbus : een 
Cultuurmover. Als laatste stap willen wij 
via een pilot, een KUNSTGALA op 3 locaties 
(8 okt Roderwolde) in Noordenveld erva-
ringen opdoen, om het project zo sterk 
mogelijk te maken. Verdere informatie 
volgt. Tot zover!

Ik wens eenieder een mooi begin van het 
Culturele najaar 2021!

Hartelijke groet, Fokko Rijkens
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AANKONDIGING

The Sacred Concert
3 oktober, Het Rode Hert
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INGEZONDEN

Bordercollie pups
Bernadine Braams

Op onze schapenboerderij hebben wij 
altijd 2 bordercollies om ons te helpen met 
het verweiden van de schapen of om een 
schaap te vangen. Onze Kate hebben wij 
helaas op 11 jarige leeftijd moeten laten 
inslapen afgelopen winter. Zo bleef Gwynn 
alleen achter en gingen wij op zoek naar 
een bordercollie pup. Maar dat viel niet 
mee de coronaperiode had veel mensen 
aangezet om ook een hond aan te schaffen.

We zochten een hond een echte border-
collie met aanleg tot schapen drijven 
maar kwamen de raarste kruisingen tegen 
bij soms ook dubieuze fokkers. Wat nu? 
Waarom zelf geen puppy’s fokken onze 
Gwynn is een lieve, sociale gezonde hond 
en super met de schapen en met 5 jaar 
oud kon zij nog puppy’s krijgen. En ja 
daar kwam Snip in beeld een prachtige 
reu die in Ruinen de schaapsherder op 
het Dwingelderveld helpt de schapen te 
hoeden. Maar ja eerst moet de hond loops 
worden daar hadden wij nog nooit op gelet 
zo begon het afwachten.

Februari er viel zowaar sneeuw en er 
kwam ijs dus in het zonnetje aan de wan-
del met Femmie en Janet die opeens een 
kreet slaakte jullie hond bloed waarop ik 
riep Yes! Wat yes? nou dan is onze hond 
loops. Dezelfde middag nog gebeld naar 
de schaapsherder in Ruinen en die avond 
togen wij naar de toekomstige partner van 
Gwynn.

Nou onze Gwynn snapte er niks van zo 
een vreemde hond die maar om haar heen 
liep wat moet je dacht ze ik ga er vandoor.

Dat werd niks dan maar Gwynn vasthou-
den en de reu wat tijd geven na ettelijke 
pogingen “pikte de reu aan “Gwynn gaf 
een piep zo hard die klonk over het hele 
Dwingelderveld in de ijskoude winternacht 
van schrik liet ik haar los einde oefening.

Wij besloten met elkaar ze blijft logeren 
en ja hoor na 2 dagen was daar het juiste 
moment geweest gedekt en drachtig. 
Vrijdagavond 16 april werd ze onrustig 
en was ook de uitgerekende datum alles 
in gereedheid gebracht een mooie werp-
kist met doeken en dekens stond klaar. 
Geregeld gingen wij die nacht kijken maar 
slim als ze was tussen 2 momenten in had 
ze zelf de puppy’s op de wereld gezet eerst 
7 en 3 kwartier later nog 2 mooie kleine 
zwarte bolletjes doof en blind 6 reutjes en 
3 teefjes.

Gwynn gedroeg zich als een volleerde 
moeder ze was zorgzaam en kon alle 9 
pups zelf laten zogen we hebben niet hoe-
ven bij te geven met flesjes wel regelmatig 
de kleinste pup Lizzy even aangelegd. Zelf 
vergat ze gewoon te eten zo zorgzaam dus 
voerden wij haar uit de hand en dat ging 
goed. Na 2 weken gingen de oogjes open 
en konden de puppy’s ook horen ze groei-
den als kool van kleine molletjes tot echte 
puppy’s ook de eerste mensen kwamen om 
een pup uit te zoeken.

We hadden een aantal collega schapenboe-
ren die een pup wilden maar ook mensen 
die behendigheid sport gaan doen met hun 
hondje.
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INGEZONDEN

Cabriohuis
Chris Paling en Ika Neven

Ons ‘cabriohuis’ heeft ons niet alleen heel 
wat kopzorgen over de stortbuien van de 
afgelopen weken opgeleverd maar ook dit 
fraaie foto van Ilvi aan waterballetdansen!

Wij waren heel blij dat er allemaal serieuze 
mensen kwamen die weloverwogen een 
pup wilden aanschaffen ze zijn naar alle 
windstreken gegaan van Almere, Arnhem, 
Harlingen tot Groningen en Foxwolde bij 
onze buren allemaal op mooie plekken 
terechtgekomen. 

Ook de kinderen van OBS Het Palet wis-
ten de weg te vinden bijna elke middag 
na schooltijd was het puppy time. In het 
begin binnen zaten er soms wel 5 kinderen 
met de hondjes te knuffelen onder warme 
kleedjes.Toen werd het eindelijk mooi 
weer en de pups konden naar buiten op 
een mooi afgezet stuk achter de boerderij 
en ook daar werden de pups n iet vergeten 
zo goed socialiseren er denk ik niet veel 
hondjes.

De nieuwe baasjes zijn daar ook blij mee 
dat zij hun kinderen en kleinkinderen ook 
met hun pup kunnen laten spelen dus voor 
alle kinderen die geweest zijn en natuurlijk 

ook heel veel anderen bedankt onze pups 
vonden het super. Zelf houden wij weer 
een teefje en hebben haar Floss genoemd 
en bij onze buren woont Does.

Een prachtige ervaring druk best veel werk 
en zorg voor gedaan maar had het niet wil-
len missen. Albert gaat Floss als zij er aan 
toe is opleiden om met de schapen te wer-
ken. Voorlopig mag ze spelen en ravotten 
met Gwynn.

Groetjes Bernadine
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NIEUWBAKKEN SCHOOLOUDER

Lazy bike
Nynke Krist-Talsma

Deze week was ik geraakt. Ja echt geraakt. 
Ik stond er zelf ook versteld van. Op de 
fiets, die pak ´m beet halfuur, van huis 
naar werk, van platteland naar stad, van 
stad naar platteland en van werk naar huis. 
Heeft het me meerdere malen door het 
hoofd gespookt. Die ene stellingname die 
ik bij toeval las. Ik zit niet zoveel op soci-
ale media. Een enkele keer. Dan vaak uit 
verveling. Scroll ik door berichtjes. Ik stuit 
op een meneer die na een heel relaas con-
cludeert dat hij víndt dat fietsers op een 
elektrische fiets lui zijn.

Dat mag die beste meneer vinden. Ik 
snapte oprecht niet zo goed waarom het 
me bezig hield. Tuurlijk, het is wat klein-
geestig, zwart-wit. En zo beschouwde ik 
het ook, dat deze meneer vast een soort 
advocaat van de duivel stelling poneerde 
om eens goed het stof te doen opwaaien.

Toch vond ik het stom. Al stampend op 
mijn, jawel, elektrische fiets, ging toch 
vooral, lekker ongenuanceerd, telkens die 
ene zinsnede door mijn hoofd “Wat een 
onzin! Echt! Wat een onzin.” En al beargu-
menterend in mijn hoofd fietste ik verder.

Enige voorgeschiedenis is misschien op 
zijn plaats. Ik kwam hier wonen met nog 
enige hormonale inslag van een pasge-
boren baby en had mijn vizier scherp: ik 
wilde weinig reisafstand naar mijn werk. 
Ik was zelfs bereid enig ambitie daarvoor 
in te leveren. Max. een kwartiertje svp. 
Al gauw trof ik echter schoolouders die 
laaiend enthousiast waren over hun elek-
trische fiets zonder begrenzing. 1+1=2 en 
ineens had ik een baan met toch wat meer 
mogelijkheden aangenomen… op 45min 

fietsen met een doodgewone tweewieler. 
En was een ritje naar de fietsenhandel snel 
gemaakt.

Heerlijk. Echt heerlijk vind ik het zoefend 
door de Onlanden op wat ik, liefkozend, 
mijn snelle fiets noem. Door weer en wind, 
in het donker, mijn vingers met de regel-
maat van de dag prikkend van de kou. 
Afgelopen winter twee keer een gladde 
smak gemaakt. De eerste anderhalve kilo-
meter met twee kindjes naast me op hun 
fietsjes en de jongste achterop. Ook dat al 
eens in de regen. Zo komen we overal pre-
cies op tijd.

Deze week had ik pech met mijn fiets. Niet 
voor het eerst. Herinnert u zich de brand 
in een fietsenzaak. Mijn fiets lijdt boven-
dien wat onder het overmatige gebruik. 
Dus ik moest het doen met ‘gewoon’ elek-
trisch, lees max. 26km/u.

De combinatie van dit alles maakte mij 
vatbaar. Het gemis van mijn fietsje, mijn 
snelheid. Dat ik mijzelf best stoer vind 
op mijn stalen ros. En niet alleen mezelf. 
Menig buurtgenoot crosst door stad en 
ommeland, heel wat meer kilometers dan 
ik, de één begrensd, de ander wat snel-
ler, velen elektrisch. Zijn wij a. duurzaam 
bezig? De auto blijft immers veel vaker 
staan. En b. Zijn wij lui? …Wat vindt u?
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AANKONDIGING

Foto expositie
iedere zondag in september, De Essentie

Verrassende nieuwe foto- expositie met als 
thema de veelzijdige gezichten van de “De 
Onlanden” zijn nu te bewonderen bij de Essentie, 
Hooiweg 1 te Roderwolde. Een aantal hobby 

– fotografen zijn bereid hun foto’s over De 
Onlanden te laten zien. Foto’s van opvallende 
vergezichten in zomerse of winterse tafere-
len worden getoond. Maar ook fraaie details 
van wat er bloeit en groeit, in heel diverse 
uitvoeringen. 

Foto’s zijn o.a.. op hout afgedrukt, foto’s wor-
den verrassend anders weergegeven. Er zijn zes 
enthousiaste deelnemers: Mieke Scheltens, Cees 
Oostinga, Connie Bomert, Ineke Marree, Giarcia 
Madlener en Dineke Bos.

Dit alles is te zien op zondagen van 12.00 uur tot 
17.00 bij De Essentie tijdens de zomermaanden 
tot en met 26 september. Naast de zondagen 
kan men ook op andere dagen de expositie op 
afspraak bezichtigen.

De Essentie 
Dineke Bos 
0615011108
info@deessentie.com
www.deessentie.com

INGEZONDEN

Verkeerslicht
Bart Henstra

Een stemmetje zegt: “nee niet doen,
verkeerslicht springt zo weer op groen “.
Nu het stoplicht op rood is blijven staan,
zie ik vol bewondering het verkeer gaan.
Iedereen wacht geduldig zoals het behoort,
geen scheldwoord wordt alom gehoord,
Onbegrijpelijk, niemand is er boos,
een verkeerslicht is werkelijk grandioos!
En dat het vierentwintig uur op een dag,
fulltime, zo voor ons functioneren mag.
Zelfs alle dagen van het gehele jaar,
staat het verkeerslicht voor ons klaar.
Ook geen gedoe over vakantie dagen,
of een cao, om meer loon te vragen.
En dan praat ik nog niet over zijn werk,
vooral in het delegeren is het zeer sterk.
Links, rechts, iedereen krijgt een beurt,
zelfs fietsers of wandelaars niet getreurd,. 
Een ritueel om tureluurs van te worden,
is hier tot een peulenschil geworden.
Best de moeite waard, om stil bij te staan,
verkeer regelen is een hondenbaan,
en door techniek nu briljant gedaan. 
Inmiddels springt het licht op groen,
rijden, er is nog veel werk te doen!
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Dorpsagenda

zondag 3 oktober 2021    
Het Rode Hert: The Sacred Concert 
aanvang 15.00 uur, Openluchttheater, 
zie www.hetrodehertroderwolde.nl voor 
meer informatie, entree € 15

woensdag 13 oktober 2021   
Afvalkraam: iedere 2e woensdag van de 
maand van 10 - 14 uur, MFA

Colofon

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 oktober 2021

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

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

Gezocht
stalling voor onze camper (hoogte 310 
breedte 220 lengte 670) 

Van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022. 

Martin en Elly de Vries 
Diaconielaan 6 Roderwolde 
tel 0617486158



kijk voor al onze producten op www.schuiling.nl

W O N E N  &  S L A P E N
SCHUILING

BEDDEN - VLOEREN - GORDIJNEN

ZONWERING - KASTEN

LEEK 0594 641371  PEIZE 050 5032195  ZUIDHORN 0594 

Heerestraat 57 | 9301 AE Roden | 050-5016748 | www.cruwijn.nl | www.bjwijnkopers.nl
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Lichtadvies bij u thuis 
Vrijblijvend uitproberen 
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debommelier@outlook.com
www.debommelier.nl
tel: (+31) 6 45333588

Harry en Jolande Krap
Diaconielaan 2

9315 PD Roderwolde

Bed & Breakfast

tal van workshops en lezingen

verrassingsdiners door kok bereid

wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer

vraag naar onze folder

Hooiweg 1 

9315 TD Roderwolde

T: (050) 551 40 94

mobiel: 06 150 111 08

E: essentie@wanadoo.nl

www.agritoer.com 
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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


