
 Lekker wandelen: Wandeltweedaagse 
en dauwtrappen

 Project fietstunnel officieel afgerond  Palmpasen vieren met paashaas

 Geslaagde pubquiz  Oekraïense vluchtelingen tijdelijk thuis in Roderwolde

NUMMER 181

JAARGANG 20

APRIL 2022

DORPS– EN SCHOOLKRANT



voor al uw voetproblemen
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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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Van de redactie
Ilse Blaauw

Het zonnetje schijnt vandaag bij het 
samenstellen van deze Wôlmer. Eigenlijk 
geen weer om binnen te zitten. Dolf Boxen 
dacht er blijkbaar ook zo over en stuurde 
zijn koeien lekker de wei in. De dames 
konden die vrijheid wel waarderen!

Tja, vrijheid, zo met de situatie in Oekraïne 
en 4 en 5 mei in aantocht een actueel 
thema. Ook in Roderwolde hebben vluch-
telingen uit dat land (tijdelijk) onderdak 
gevonden. En niet alleen dat, ze zijn warm 
onthaald, met hulp uit onverwachte hoek. 
Meer daarover leest u verderop. Respect 
aan onze dorpsgenoten!

Maar ook giro 555 wordt gespekt. Wij heb-
ben als redactie namens u een bijdrage van 
€2, - per abonnee gestort. Ook een deel 
van de opbrengst van de expositie in de 
Jacobskerk gaat naar dit goede doel.

Hopelijk houdt het mooie weer aan voor 
de (inmiddels weer) vele activiteiten 
die voor de komende tijd op stapel staan. 
Organiseert u ook iets? Meld het ons, we 
plaatsen graag een bericht en nemen het 
op in de dorpsagenda. Wel graag even dag, 
datum, tijd, en locatie erbij vermelden.
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

In de achter ons liggende periode gonsde 
het van allerlei activiteiten in ons dorp. 
Dat kon natuurlijk weer, omdat de corona 
maatregelen niet meer van kracht waren, 
maar ook omdat we er aan toe waren om 
elkaar, op welke manier dan ook, weer 
eens te kunnen ontmoeten.

Allerlei activiteiten van de afgelopen periode 
op een rijtje
Zo was er bij café Scheepstra een goede 
opkomst op de Algemene vergadering van 
Dorpsbelangen. Hier merkte je echt, dat 
we lange tijd hiervoor niet bij elkaar waren 
geweest, want de kascontrole betrof maar 
liefst 3 jaar.

Intussen heeft de dorpsschouw met de 
gemeente opnieuw plaats gevonden.

Ook de bijeenkomst van Energiek 
Roderwolde in het MFA, waarbij o.a. infor-
matie gegeven werd over de stand van 
zaken en het gebruik van een warm-
tepomp, werd druk bezocht. Mocht u 
trouwens, als u dit gemist hebt, hierover 
nog informatie willen, dan kunt u bij de 
mensen, die zich hiermee bezighouden, 
terecht.

Volop belangstelling was er ook voor 
de informatiebijeenkomst over de 
Optmalisatie van de Onlanden .Er werd 
veel informatie verstrekt, er kwamen ook 
best wel de nodige op en aanmerkingen 
van de aanwezigen, maar na afloop was 
toch de algemene indruk: We schieten 
er weinig mee op, er wordt toch niets 
mee gedaan, gezien de ervaringen uit het 
verleden. Mocht u ook hier meer over wil-
len weten, dat kunt u allerlei informatie 

vinden op www.noorderzijlvest.nl . Alle 
stukken liggen ter inzage.

Op de tennisbanen is druk gewerkt om de 
banen speelklaar te krijgen. Dat is gelukt 
en kan er getennist worden. Mede door de 
nieuwe frisse winddoeken van de spon-
soren heeft het geheel nu een hele frisse 
aanblik. Ook in en rond de molen Woldzigt 
was er de nodige bedrijvigheid. Voor het 
eerst sinds lange tijd is er weer olie gesla-
gen, zijn de eerste koekjes gebakken en 
is er nu Wifi aanwezig, die is gesponserd  
door Plinq. En in het Rode Hert werd weer 
gemusiceerd.

Op Palmpasen kwamen de kinderen met 
hun palmpaastak samen op het school-
plein en brachten daarna een bezoek aan 
de kerk, om die te laten bewonderen. 
Dominee van Dijk vertelde daarbij over het 
gebruik van die tak.

Wegenbouwer Roelofs heeft de driesprong 
op de Roderwolderdijk, waar altijd een 
plas water stond, voorzien van nieuw 
asfalt. Intussen is het fietspad naar de tun-
nel weer open en kunnen we comfortabel 
naar Groningen fietsen.

Waarschijnlijk zijn er ook nog wel dingen 
gebeurd, die mij niet ter ore zijn gekomen 
en dus niet worden vermeld. 



 De Wôlmer  april 2022  pagina 5

Schoolnieuws
Marijke Vrij

Onderwijs aan Oekraïense kinderen
 Ongetwijfeld wordt u ook geraakt door 
het nieuws over de oorlog in Oekraïne. 
Wij zien beelden van slachtoffers en een 
grote stroom van mensen op de vlucht. 
Ook in Noordenveld en Westerkwartier 
zijn de eerste vluchtelingen gearriveerd 
en de gemeenten zijn bezig opvangplek-
ken te organiseren. De basisscholen in 
Noordenveld werken hierin samen met de 
gemeente.  

De Oekraïense vluchtelingen in 
Noordenveld worden opgevangen op een 
centrale locatie, door gezinnen en andere 
organisaties. Voor meer informatie vanuit 
de gemeente kunt u contact opnemen via 
oekraine@noordenveld.nl.

De kinderen willen waarschijnlijk graag 
naar school en zijn bij ons natuurlijk wel-
kom. Wij vangen de Oekraïense kinderen 
eerst op in een ‘Oekraïense klas’ op De 
Tandem in Roden. Na korte of langere tijd 
stromen ze door naar de gewone klas-
sen. Dat kan ook op een andere school 
of locatie zijn. Per situatie wordt beke-
ken wanneer het zover is en welke plek 
het beste past. Het kan dus zijn dat er 
ook Oekraïense kinderen op onze school 
komen. 

De geluiden zijn dat veel mensen mee 
willen helpen om deze Oekraïense kin-
deren gastvrij op te vangen. Heeft u 
een onderwijsbevoegdheid en wilt u 
een bijdrage leveren aan het onderwijs 
aan deze kinderen, geef dat dan door 
aan de projectleiders, Nanda Versnel en 
Nettie Feenstra. Zij zijn te bereiken via 
n.feenstra@onderwijs-noordenveld.nl en 
n.versnel@onderwijs-noordenveld.nl

1 april, kikker in je bil 
Ouders lazen rond 1 april een merkwaar-
dig bericht op Parro. Daarin werd gesteld 
dat kinderen beter zouden presteren op 
school als zij een muts dragen in de klas. 
Het zou wetenschappelijk bewezen zijn 
dat een warm hoofd grote voordelen heeft. 
Een aantal leerlingen zat er op vrijdag 1 
april dan ook lekker warm bij met een 
muts op… 1 april! 

Uiteraard werden er door de leerlingen ook  
grapjes gemaakt.  In groep 3/4/5 vierde 
Fleur de verjaardag van haar kat. Ze trak-
teerde op lekkere lolly’s, dacht we… Helaas 
bleek het bij het uitpakken om een foplolly 
te gaan van een tomaat! 1 april!

Nationale buitenlesdag 2022
Op 8 april vierde het Palet de buitenlesdag. 
De hele week regende het pijpenstelen en 
hielden de juffen van onze school angst-
vallig de weerberichten in de gaten... Maar 
gelukkig viel het mee en bleef het, op een 
paar kleine buien na, droog. 

Wat is de buitenlesdag?
De organisatie van de Nationale buitenles-
dag is een samenwerking van Jantje Beton 
en IVN. Samen willen zij leerkrachten sti-
muleren om meer naar buiten te gaan. Niet 
alleen om buiten te spelen, maar juist ook 
om buiten te leren. Buitenlessen hebben 
als doel om leren te bevorderen, bewe-
ging en samenwerken te stimuleren en de 
motivatie en het welzijn van kinderen te 
vergroten.

Wetenschapsjournalist Mark Miera heeft 
onderzocht dat niet alleen buiten spélen, 
maar ook buiten léren positieve effecten 
heeft op kinderen. Kinderen presteren 
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beter op het gebied van lezen, schrijven, 
rekenen en overige vakken. Door buiten-
les hebben de kinderen de mogelijkheid 
om zelf meer dingen uit te zoeken, op een 
andere manier samen te werken en meer 
te bewegen. En meer beweging op school 
helpt. Sterker nog, gebrek aan beweging 
remt juist de cognitieve ontwikkeling. 
Daarnaast heeft alleen al de blootstelling 
aan natuurlijk daglicht en frisse buiten-
lucht een positief effect op het leer- en 
concentratievermogen van kinderen.

Kijk voor meer informatie op: https://bui-
tenlesdag.nl/

Wat hebben we gedaan?
We zijn met alle groepen de hele dag bui-
ten geweest. In de ochtend was er een 
gezamenlijke start met een warming-up 
en een loopspel. Daarna hebben we bui-
ten de taal-, spelling-, en rekenles gedaan. 
Deze lessen waren zonder boeken, maar 
met dezelfde leerdoelen. We maakten, bij-
voorbeeld, een weetjeswandeling door de 
omgeving (misschien heeft u ons gezien?), 
groep 1/2 ging op zoek naar de eerste let-
ters van een woord, groep 6/7/8 oefende 
buiten voor de eindmusical en er werd 
door groep 3/4/5 geknutseld met takken.

Paasviering
Ook op Het Palet word er met Pasen tradi-
tioneel aan “neutjesschaiten” gedaan. In de 
week voorafgaand aan de viering werden 
de kogels weer opgepoetst en leverde de OV 
een grote zak met walnoten. Bij ons draait 
het allemaal om spelplezier. Na afloop 
verdelen we de walnoten eerlijk onder de 
kinderen.

De kinderen van groep 1/2 doen nog niet 
mee met het “neutjesschaiten”; zij gaan 
eitjes zoeken op het plein onder begelei-
ding van een Paashaas. 

De Paasviering vond dit jaar plaats op 13 
april.
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Nieuws uit de klas: Groep 3/4/5

Afgelopen weken hebben we het in groep 
3/4/5 gehad over reptielen en amfibieën. 
We hebben geleerd wat het betekent om 
koudbloedig te zijn, wat schutkleuren 
zijn en waar de dieren leven. De kinderen 
gingen natuurlijk ook zelf aan de slag! We 
knipten en plakten posters over een (zelf-
gekozen) reptiel of amfibie in elkaar, we 
leerden een kikker en een slang tekenen en 
we maakten opdrachten in een werkboekje. 
Het was een leerzaam onderwerp! 

Wist u dat…
h Er 8240 soorten reptielen bestaan?
h  Bijna alle reptielen koudbloedige dieren 

zijn?
h  Er slechts een 500 van de 3000 slangen 

giftig zijn?
h  De oudste krokodil ooit 66 jaar is 

geworden?
h  Dat slangen niet kunnen horen?
h  De gekko het kleinste reptiel ter wereld 

is?
h  Het oudste reptiel ter wereld een schild-

pad is?
h  Kikkers 20x hun eigen lengte kunnen 

springen?
h  Kikkers door hun huid drinken?

Striptekenaars!
De taalles van groep 4 en 5 ging in maart 
over stripverhalen. We leerden in deze 
les hoe je een (strip)verhaal begint en hoe 
spreek- en denkwolkjes werken. En wat 
is er dan leuker dan zelf een stripverhaal 
maken? Voor deze Wôlmer doen we het 
nog even dunnetjes over en mocht groep 3 
ook meedoen. Veel leesplezier!
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Peuterspeelzaal Dreumes

Alie Veenstra (Pedagogisch medewerker)

Op de peuterspeelgroep werd eind maart 
een begin gemaakt met het thema Lente. 
Precies ook op het goede moment wat 
het weer betreft. Het werd prachtig mooi 
lenteweer waarbij de kids eindelijk weer 
zonder jas naar buiten konden. Tot vrijdag 
1 april, veel mensen dachten dat het een 
grap zou zijn dat er sneeuw verwacht werd 
maar het was dan echt een witte wereld 
toen ik deze ochtend op de peuterspeel-
groep kwam. Gelukkig waren de wegen 
goed begaanbaar maar het was toch wel 
een beetje gek. Een meisje wou direct een 
verhaal lezen over de sneeuw, want dat 
was nu hetzelfde als hier zei ze, geef haar 
eens ongelijk! We hadden het over de die-
ren en een jongen en knutselden : een haan 
en een schaap. Natuurlijk konden we bloe-
metjes niet vergeten worden in de Lente 
dus maakten we met onze handen bloe-
men op het raam , dat zag er leuk uit!

Begin april stond natuurlijk in het begin 
van Pasen. Er werd een paasverhaaltje 
gelezen over Dribbel en het paasfeest. We 
luisterden ook naar een verhaaltje over 
Anna en de paashaas. In de kring deden we 
diverse spelletjes wat te maken had met 
Pasen. Zo sorteerden we met elkaar eieren 
op kleur en gingen we tellen.  Natuurlijk 
maakten we ook een mandje waar alle 
eitjes die gevonden werden in konden 
stoppen.. mmmh lekker hoor!

Op naar het volgende thema!

Heeft of kent u nog een kind van 2 / 2.5 
jaar oud ? U bent altijd welkom om eens 
kennis te komen maken!

Herhaalde oproep: aanmelden 
boekje Van onder de Wieken

Enkele jaren geleden heeft de Wôlmer 
voor haar abonnees en andere belangstel-
lenden een boek uitgegeven met artikelen 
van Wil Schröder over de Natuur in de 
Onlanden.

Dit jaar willen wij een boek gaan uitgeven 
met de belevenissen van molenaar Dirk 
Magré. Dirk is jarenlang molenaar van 
molen Woldzigt geweest en schrijft nog 
steeds mooie artikelen over deze molen 
in de rubriek “Van onder de wieken”.

Voor Wôlmer-abonnees is het boek gratis. 
In verband met het aantal te drukken 
exemplaren willen wij graag weten wie er 
belangstelling voor het boek heeft.

We hebben inmiddels al een aantal aan-
meldingen binnen, maar er kunnen zeker 
nog meer bij. Wacht daarom niet en meld 
u aan!

U kunt dit kenbaar maken op 3 manieren:
1 Mailen naar: de.wôlmer@gmail.com
2 Een briefje in de brievenbus bij Bert 

Blaauw (Hoofdstraat 6, Roderwolde)
3 Persoonlijk bij één van de 

redactieleden.
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Op donderdag 24 maart hebben we sinds 
2,5 jaar weer een algemene ledenvergade-
ring gehouden. Ruim 20 personen waren 
aanwezig bij café Scheepstra. Namens 
de gemeente schoven Leonie van Roekel 
(gebiedsverbinder) en Roelof Ubels (voor-
man Groen) aan. We kijken terug op een 
geslaagde vergadering. 

Samenvatting ALV
h De kascommissie (Bert Blaauw en Peter 

Oosterhof) heeft de kassen van 2019, 
2020 en 2021 goedgekeurd, nogmaals 
dank Bert en Peter;
h Gerda (penningmeester) en Inge (lid) 

zijn herkozen;
h Afscheid hebben we genomen van de 

bestuursleden Jan Visser en Albert 
Boelen. Albert was niet aanwezig maar 
zal de bloemen op een ander moment 
persoonlijk overhandigd krijgen;
h Michael Roeterdink heeft namens 

Energiek Roderwolde een update 
gegeven;
h Jubileumfeest Dorpsbelangen wordt 

doorgeschoven naar 2025, dan ter gele-
genheid van ons 80-jarig bestaan;
h Schouwpunten zijn besproken.

Wat speelt er nog meer in en rondom 
Roderwolde eo?

Waterberging Onlanden
Op 5 april was er een informatiebijeen-
komst van het waterschap in het MFA over 
het plan Optimalisatie van de Onlanden. 
Ook een deel van het bestuur van 
Dorpsbelangen was aanwezig tijdens deze 
avond. Van vrijdag 11 maart tot en met 
5 mei ligt de ‘Toelichting projectbesluit 
en milieueffectrapportage’ ter inzage. In 

deze periode kan iedereen die dat wil, een 
reactie indienen. Voor meer informatie 
en het vervolg, zie Optimalisatie van De 
Onlanden | Waterschap Noorderzijlvest. 
Wij zullen als bestuur van Dorpsbelangen 
zeker een vinger aan de pols houden. 

Fietsoriënteringsrit op 18 september 2022
Noteer deze datum alvast in de agenda! 
Willem van der Velde zal weer een verras-
sende route voor ons maken.
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Schouw 7 april 2022
De jaarlijkse schouw heeft weer plaatsge-
vonden. Naast de gemeente, de wijkagent 
en buurtwerker Erik waren dit jaar ook 
woningcorporatie Woonborg en stichting 
Toegankelijk Noordenveld aanwezig. Deze 
laatste partij inventariseert knelpunten 
waar mensen met een handicap tegenaan 
lopen in hun dagelijkse leven en probeert 
daar oplossingen voor te vinden. Ze advi-
seren o.a. gevraagd en ongevraagd de 
Gemeente. Alle aangeleverde punten zijn 
besproken op 7 april. Actiepunten zijn 
uitgezet, we wachten op de terugkoppeling 
daarvan. In de volgende Wolmer komen 
we inhoudelijk terug op de schouw.

Wist u dat..
h Energiek Roderwolde op 12 mei weer 

een warmtecafé organiseert? De vorige 
bijeenkomst was een succes. We kijken 
uit naar het vervolg op 12 mei as!
h De afvalkraam iedere 2-de woensdag 

van de maand op het Doedensplein 
staat en dat hier veel gebruik van wordt 
gemaakt? De gemeente is hier blij mee.
h U iedere 2-de woensdag van de maand 

terecht kunt bij het inloopspreekuur 
van buurtwerker Erik van der Heide 
van WiN in het MFA? U kunt daar tus-
sen 10 en 12.00 uur binnenlopen voor 
vragen of informatie over welzijn, de 
buurt, buurtbemiddeling of het organi-
seren van een activiteit. 

h We helaas toch weer klachten ontvan-
gen over de hoedenpoep in en rond 
Roderwolde. Niet fijn om daar in te 
stappen als je aan de kant moet voor 
bijvoorbeeld een auto. Nogmaals een 
verzoek aan de hondenbezitters om 
de hondenpoep op te ruimen. Kleine 
moeite toch?
h We nog een vacature hebben voor een 

bestuurslid? Heb je interesse, of wil je 
hier meer over weten, neem dan con-
tact op met 1 van de bestuursleden.

OPROEP: Lokale producten gezocht! 

Wij zoeken lokale producten om ons 
dauwtrap ontbijt na de ochtendwandeling 
wat op te vrolijken.

Dus maak iets wat we kunnen gebruiken 
voor het ontbijt horen we het graag. Te 
denken valt aan kaas, boter, eieren, jam, 
leuk om zo jouw product onder de aan-
dacht te brengen.

Meer weten mail naar 
dorpshuisroderwolde@gmail.com of bel 
06-46384414



Dit kan uw advertentie zijn.

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



 De Wôlmer  april 2022  pagina 15

Dit kan uw advertentie zijn.

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

Dorpshuis

Potgrond, pubquiz en meer.
Ons bestuur is weer compleet! Wat zijn we 
blij dat twee nieuwe bestuursleden zich bij 
ons hebben gevoegd.

Tea de Rink-Hoven gaat ons bestuur ver-
sterken. Ze gaat zich bezig houden met de 
PR. Hiervan hebben misschien al het één 
en ander vernomen, op onze facebookpa-
gina en instagram worden regelmatig weer 
berichten gepost over komende activitei-
ten en activiteiten die zijn geweest. Dus 
wil je op de hoogte blijven volg ons op 
facebook en instagram. 

Het tweede bestuurslid is Mans Harms 
hij gaat zich bezig houden met het 
secretariaat. 

Potgrondactie
Op 26 maart vond de potgrondactie plaats, 
massaal bestelde Roderwolde en omstre-
ken potgrond, bemeste tuinaarde en 
koemestkorrels. Met een groep vrijwilli-
gers verzamelden we op het erf van Boxem, 
hier waren de pallets met de zakken al 
klaar gezet door Buiter Roden. De routes 
werden verdeeld en de aanhangers konden 
volgeladen worden. Om half elf waren alle 
bestellingen bezorgd en werd de actie afge-
sloten met een kopje koffie of thee. Langs 
deze weg willen we de vrijwilligers bedan-
ken voor de hulp.

Pubquiz
9 april was de avond van de pubquiz. 12 
teams hadden zich opgegeven voor de 
pubquiz met het thema Hollands Glorie. 
De quiz bestond uit vragen over gebeur-
tenissen door de jaren heen verdeeld over 
8 ronden. Een avondvullend programma 
gepresenteerd door onze nieuwe quizmas-
ter Peter Oosterhoff.

De uitslag van de pubquiz:
1 Sandy Foxes
2 Wichter uut Roon
3  De Dijk

Op het einde van de quiz  speelden we nog 
het Petje op Petje af- spel. Na elke vraag 
vallen er deelnemers af, na  de eerst vraag 
stonden er nog maar 7 deelnemers over-
eind, uiteindelijk won Romee de Rink.

Na de quiz werd er nog gezellig geborreld. 
We kijken terug op een mooie, gezellige 
avond.

Wandelvierdaagse
Na de meivakantie op 10 en 11 mei orga-
niseren we de wandel 2 daagse, de helft 
van een wandel vierdaagse voor jong en 
oud. We maken 2 mooie routes rondom 
het dorp. Er zijn twee afstanden 5 en 
10 km. Je kunt starten tussen 18.00 en 
19.00. Onderweg staan twee pauzeposten. 
Volbreng je de twee dagen dan ontvang 
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je een leuke herinnering. Dus noteer dit 
alvast in je agenda!

Koffieochtend
Op 11 mei organiseert WINN samen met 
het dorpshuis een gezellige koffieochtend. 
Gratis koffie/thee en gezelligheid. Lijkt dit 
je wat? Vraag je buurman of buurvrouw, 
vriend of vriendin mee en kom vanaf 
10.00. 

Tot ziens in het dorpshuis! 

VOOOR

Palmpasen
Op zondag 10 April rond kwart over 10 
verzamelden zich zo’n 25 kinderen op 
het schoolplein.  Allemaal hadden ze een 
mooie Palmpasenstok bij zich.  Allerlei 
versiersels kwamen voorbij; takken met 
pinda’s, rozijntjes, eieren, sinaasappels en 
buxus.  Anderen met vogelhuisjes of nest-
jes, maar vooral heel creatief en kleurrijk.  
En natuurlijk allemaal met een broodhaan-
tje fier bovenaan!
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Tegen half 11 vertrok deze bonte stoet naar 
de kerk. Ook de Paashaas en veel ouders 
en opa's en oma's liepen mee.   Onderweg 
werden er diverse paasliederen gespeeld 
door Fanfare Oranje uit Roden.  

Bij de Jakobskerk aangekomen, werden we 
na de dienst hartelijk ontvangen door Ds. 
Sybrand van Dijk. De Palmpasentakken 
werden getoond aan de aanwezigen in de 
kerk waar een kort verhaal werd voorge-
lezen en de stokken van alle kanten veel 
bewondering oogsten.

Daarna gingen we met elkaar weer in 
optocht terug naar het schoolplein. Daar 
stond op het plein voor iedereen iets te 
drinken en wat lekkers klaar!   Het weer 
was prima, dus alle tijd, om op de steeds 

mooier wordende ontmoetingsplek, gezel-
lig bij te praten. Ter afsluiting kregen alle 
kinderen een leuke en lekkere Goodybag 
mee naar huis. Met de complimenten voor 
de Palmtakken!!

Het was een geslaagde ochtend. Verder 
was het enorm leuk, om na twee jaar 
eindelijk weer een Palmpasenoptocht te 
kunnen organiseren en we hopen deze 
traditie nog jaren voort te kunnen zetten.  
Graag tot volgend jaar!
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GRATISGRATIS

Koffieochtend
Dorpshuis Roderwolde

Woensdag 11 mei 2022 
vanaf 10 uur

Elke tweede woensdag van de maand

Even lekker bijkletsen

Even gezellig sam
en zijn

Neem de buurvrouw/man
 vooral mee
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Sjoelclub Roderwolde eo.

Op zaterdag. 26 maart hebben we het 
sjoelseizoen 2019-2020 afgesloten in Het 
Rode Hert. Dit kon niet eerder vanwege 
de coronamaatregelen. De einduitslag 
was als volgt; Wim heeft 4007 punten bij 
elkaar gesjoeld en won daarmee de eerste 
prijs. Hij mocht als eerste een vleespakket 
uitzoeken.

14 Personen hebben het afgelopen seizoen 
meegedaan, een competitie bestaat uit 4 
avonden. De 3 beste resultaten tellen mee 
voor de einduitslag. Niet iedereen is 3 keer 
geweest, dat verklaart het grote verschil 
in punten. Iedereen ging toch tevreden en 
met een vleesprijs naar huis. Jannie werd 
bedankt met een bloemetje voor haar uit-
stekende leiding en puntentelling.Of we 
het volgend seizoen zullen doorgaan is nog 

niet geheel duidelijk, hier komen we in het 
september nummer van de Wôlmer op 
terug.

h Frans  3949
h Gerrie 3945
h Jeltje  3935
h Jannie  3919
h Henk  3882
h Jan   3865
h Grietje  3801
h Harm  3766
h Trieneke  3683
h Jaap  2491
h Wieky  1281
h Marius  1246
h Gea   1231

Tuinclub Roderwolde

Zin om mee te doen?
Zoals sommigen van jullie wel weten heeft 
Roderwolde een eigen tuinclub. We heb-
ben ruimte voor nieuwe leden.

Onze leden komen ca. 5 per jaar bij elkaar 
om bijzondere tuinen, parken, kwekers, 
e.d. te bezoeken. Daarnaast beginnen en 
sluiten we het tuinseizoen met een etentje 
of borrel.

De te bezoeken tuinlocaties bevinden zich 
zowel in de directe omgeving als wat ver-
der weg in de noordelijke provincies. Een 
enkele keer gaan we verder het land in, 
of naar b.v. Duitsland. Net waar de leden 
zin in hebben. Tijdens een tuinclubdag  
bezoeken we b.v. in de ochtend een grote 
tuin en in de middag een andere tuinlo-
catie. Tussendoor lunchen we ergens in 
de omgeving van de tuinen. Tijdens deze 

gezellige dagen worden allerlei tuinkennis 
en ervaringen met elkaar uitgewisseld. We 
rijden met een paar auto’s naar de plaats 
van bestemming maar als het niet te ver is, 
gaan we met de fiets. Meestal vertrekken 
we, altijd op een donderdag om ca. half 10 
en zijn om ca. 3 à 4 uur weer terug. 

Aan het lidmaatschap zijn bijna geen alge-
mene kosten verbonden, slechts 5 euro. 
Iedereen betaald wel zijn eigen gemaakte 
kosten: toegang van de tuinen, vervoer en 
eigen lunch.

Lijkt je het leuk om lid te worden, neem 
dan contact met één van ons op. Je kunt 
ook gewoon een keertje meegaan om te 
kijken of het wat voor je is. 

Sonja Meijer tel: 06 11097668 , e-mail: 
smolenaarmeijer@hotmail.com
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Rowolmer Archief

(School)feesten van vroeger - deel 16
In de jaren zonder schoolfeest was er 
altijd het zomerse volksfeest. In 1936 zag 
Hoff geen kans meer om hierbij een hard-
draverij te organiseren, de animo voor 
draverijen nam wat af. Misschien was een 
datum in oktober niet zo geschikt.

Wel stond er voor de jongens en meisjes 
weer een activiteit op touw en was er voor 
de ouderen ‘s avonds niet meer “prach-
tige muziek”, maar “schitterende muziek”. 
Dan kan wel eens met medewerking van 
een van beide Roder muziekverenigingen 
Oranje of Noordenveld geweest zijn, maar 
een goed stukje accordeonmuziek werd 
ook altijd gewaardeerd:  1937 was voor 

de school best een druk jaar, het aantal 
nevenactiviteiten steeg. Prinses Juliana en 
prins Bernhard gingen in het begin van 
het jaar trouwen en daar moest aandacht 
aan worden besteed. Het Sint Nicolaasfeest 

in december was de laatste jaren een vast 
onderdeel geworden van de schoolactivi-
teiten en ook dat kostte voorbereidingstijd.
Het zou in 1937 voorlopig het laatste 
schoolfeest worden, al wist men dat nog 
niet. De oudercommissie vergaderde met 
het onderwijzend personeel om de orga-
nisatie door te nemen en met wisselend 
personeel was dat toch lastiger: meester 
De Boer ging, meester Van Dijk kwam en 
juf Kuipers kondigde haar vertrek aan.

Weer was het opvallend dat de datum 
nog lange tijd niet definifief was. Dat zou 
tegenwoordig toch niet kunnen.

“Daarna komt in bespreking het 3 jaarlijks 
schoolfeest. De heer Cremer heeft aanbieding 
gekregen van 2 Draaimolens n.l. van Sijbes en 
van Meier, die bieden de kinderen gratis wil-
len laten draaien. Na eenige bespreking word 
besloten om Meier weer te laten komen en 
de datum voorloopig vast te stellen op 23 of 
30 Juli. Er zal op 5 Juli a.s. weer een vergade-
ring met Ouders en belangstellende worden 
gehouden om dan een definitieve beslissing te 
nemen.”

Het werd 23 juli. 
Van al dat vergaderen merkten de kinderen 
maar weinig. Zij trokken zich ook niet zo 
veel aan van het minder gunstige weer en 
hadden gewoon een fijne dag.



kijk voor al onze producten op www.schuiling.nl
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VAN ONDER DE WIEKEN

Het seizoen komt er aan: veel activiteit in en om de molen!
Dirk Magré

We zijn druk met de voorbereidingen voor 
het nieuwe seizoen. Als jullie dit lezen is 
de seizoensopening misschien al weer ach-
ter de rug.

Seizoensopening
Op vrijdag 22 april vieren wij om 16:30 
met een feestelijke seizoensopening dat 
we na twee jaar eindelijk weer “gewoon” 
publiek kunnen ontvangen in de molen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om 
dit onder het genot van een hapje en een 
drankje bij te wonen.

Oliemarathon
Om de opening extra luister bij te zet-
ten gaan de olieslagers en molenaars 24 
uur aan de slag in de oliemarathon. 24 
Uur lang (van vrijdag 17:00 uur tot zater-
dag 17:00 uur) draait de olieslag op volle 
toeren. Indrukwekkend om te  zien én te 
horen.

Als er voldoende wind staat gaat het hele-
maal op windkracht. Laat de wind het 
afweten, dan wordt de antieke elektromo-
tor aan het werk gezet.

Het startsein voor de oliemarathon wordt 
gegeven door Sonja van der Meer, direc-
teur van Het Drentse Landschap (de 
eigenaar van Woldzigt).

Bouw activiteiten
We hadden de kauwtjes al veel eerder ver-
wacht en dachten al dit jaar verlost te zijn 
van het opruimen van bergen takjes in de 
kap.

Niets is minder waar. Op 4 april werden 
door Dennis (een van de nieuwe mole-
naars) 4 zakken vol takjes geruimd voordat 
de molen kon worden op de wind kon wor-
den gezet.

Olieslaan met hindernis
Tijdens het olieslaan op 4 april brak er 
even lichte paniek uit: één van de stampers 
die in de “appelpotten” de lijnkoeken tot 
meel stampt was niet meer op zijn hoog-
ste stand vast te zetten, het zogenaamde 
schorten.
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Zo staan alle vier de stampers 
vast in de hoogste stand.

Op deze foto is te zien dat bij de pijl iets 
ontbreekt. Bij de hefboom ernaast zie je nog een 
blokje waarmee de stamper op de hefboom rust.

Met een aantal kunstgrepen met een touw 
is de stamper alsnog in ongeveer de hoog-
ste stand vastgesjord. Deze was echter niet 
bruikbaar mee.

Onze molenmaker is er bij gehaald en die 
heeft op ambachtelijke wijze een nieuw 
blok met pen en gat verbinding geplaatst. 
Bij de oliemarathon kunnen we de bewuste 
appelpot gelukkig gewoon weer gebruiken.

Recordpoging draaiende molens
Op 11 april deden wij met Woldzigt mee 
met een recordpoging draaiende molens. 
Die dag draaiden in Nederland van 11:00 
– 12:00 uur maar liefst 809 Nederlandse 
wind- en watermolens. Dit was georga-
niseerd door Het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars, die daarmee haar 50 jarig 
bestaan vierde. Een meer dan geslaagde 
actie. Naast deze 809 molens deden er nog 
eens 32 molens mee in het buitenland, 
waardoor het totaal komt op 841 draaiende 
molens. 

Buitenlandse ondersteuning
De Nederlandse molenaars werden bij 
dit record ondersteund door molenaars 
uit Verenigd Koninkrijk,  Duitsland, 
Denemarken, Oostenrijk, Hongarije, 
Bulgarije. Zelfs in Nieuw Zeeland stond 
men midden in de nacht op om gelijk met 
de molenaars in Nederland hun molen te 
laten draaien!
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Waterbouwkundige werken
De nieuwe heg rond het voorterrein begint 
al mooi te botten.

Verder is de tuinploeg ook weer vol in actie 
gekomen. Vooraan het terrein (half in de 
haag) zitten twee straatkolken. Die heb-
ben al lange tijd niet meer gezorgd voor 
een goede afvoer van het water voor in 
het gazon en bij de haag. Een van de twee 
was wel verbonden met het riool, maar 
de afvoerpijp zat helemaal verstopt. Dit 
kan ook komen doordat er veel modder in 
was gelopen: de put zat veel te diep onder 
het maaiveld niveau. Hij is nu gangbaar 
gemaakt en de bovenzijde wordt nog 
opgemetseld zodat het putdeksel een stuk 
hoger op ongeveer maaiveld hoogte komt 
te liggen.

De tweede put vraagt nog meer aandacht: 
Daar zat als afvoer alleen maar een lange 
drainagebuis aan. Deze zat vol modder en 
deed dus niets. Deze punt kon niet worden 
opgemetseld, dus is met man en macht en 
een trekker de put omhoog gebracht. Ook 
is een sleuf gegraven door het gazon om 
verderop een aansluiting op het riool te 
maken. 

Als u dit leest is de aansluiting gerealiseerd 
en de sleuf weer gesloten!

Activiteiten de komende periode:
Olieslaan:
h Vrijdag 22 april 16:30 uur: 

Seizoensopening Woldzigt: houd de 
sociale media in de gaten!
h Vrijdag 22 april 17:00 uur: start 24 uur 

oliemarathon.
h Zaterdag 7 mei: de eerste zaterdag van 

de maand, dus: van 13:30 – 17:00 uur 
demonstratie olieslaan.
h Zaterdag 14 en zondag 15 mei. De 

Nationale Molendagen. Molen open van 
11:00 – 17:00 uur. Op de zaterdag wordt 
de hele dag olie geslagen. Op zondag 
niet, wel geopend voor publiek.

UITNODIGING: ZING MET ONS MEE!

Op zondagmiddag 22 mei a.s. houdt 
KAMERKOOR PEIZE, o.l.v. onze dirigent 
Pieter Bosma, een openbare repetitie in 
het Dorpshuis te Roderwolde, Hoofdstraat 
21A, aanvang 13.30 uur. Wij repeteren 
dan een paar stukken voor ons concert in 
november dit jaar. Dat concert heeft als 
thema “De Aarde”.

U mag tijdens deze repetitie aktief mee-
doen, u moet natuurlijk niet, het mag. Wij 
zouden dat erg leuk vinden. Onder het 
genot van een kopje koffie of thee, kunt u 
hierna luisteren naar een aantal stukken 
die wij voor u zullen zingen.

Wij heten u van harte welkom deze mid-
dag, de toegang is gratis.



VERSLAG

Afsluiting project  fietstunnel
Fokko Rijkens

De Provincie Drenthe heeft 2 informatie-
borden opgehangen op een mooie plek aan 
beide kanten van de ingang van de tunnel. 
Dat is op een mooi moment gedaan nu de 
fietsroute is gerenoveerd. 

De twee  informatieborden zie ik als een 
mooie en terechte afsluiting van dit pro-
ject. De opening in maart 2020 met de 
gedeputeerde Cees Bijl ging niet door, een 
opening waarbij de scholieren van OBS  Het 
Palet een lint in het midden van de tun-
nel zouden doorknippen. Ook het idee 
om muziekbands uit Peize en Roderwolde 
muziekspelend naar het midden van de 
tunnel te laten lopen ging niet door.  

De opening is meerdere malen door de 
Corona Lockdowns uitgesteld en uiteinde-
lijk helemaal is afgeblazen. Nu 2 jaar later 
is er dankzij de Provincie Drenthe toch 
iets van een afronding van deze bijzondere 
Provinciale opdracht . 

Vanaf nu kan iedereen zien wie het 600m2 
schilderij heeft gemaakt en wie allemaal 
heeft meegeholpen. 

De opnames gemaakt door Expeditie 
Grunnen( TV NOORD) tijdens het maken 
van de wandschildering waren natuurlijk 
al bijzonder, maar dat ik nog steeds posi-
tieve reacties van fietsers en wandelaars 
krijg, uit Roden en Roderwolde, Groningen 
etc. , dat had ik niet verwacht!

Via deze weg wil ik nogmaals de leerlin-
gen van OBS Het Palet bedanken voor hun 
hulp en natuurlijk ook alle vrijwilligers uit 
Roderwolde, Peize , Roden en Groningen.
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INGEZONDEN

Te gast in Roderwolde
Iris Sommer

Mijn man en ik hadden bedacht dat we best 
onderdak wilden bieden aan vluchtelin-
gen. Onze kinderen zijn al het huis uit en 
we beschikken over een ruimte met eigen 
badkamer en keukentje. En ineens was het 
zover: op mijn werk kreeg ik een telefoon-
tje van mijn man: een gezin van drie is net 
de grens van Oekraïne overgestoken en zit 
in de trein richting Duitsland; ze zoeken 
onderdak. We kregen een foto: een moeder, 
iets jonger dan ik, een volwassen dochter 
en een dochtertje van zeven. Dan zeg je 
natuurlijk geen nee. 

Gelukkig konden mijn man en ik eerder 
van werk weg. Mijn eerste missie was 
fietsen: twee volwassen fietsen en een kin-
derfietsje. Dat laatste kreeg ik gratis van 
de fietsenmaker in Groningen, die zelf ook 
ooit heeft moeten vluchten. Snel kinder-
speelgoed en lentebloemen gehaald. Dan 
gauw het chaletje in orde maken: een extra 
bed erbij, handdoeken, verwarming aan.

Jan en Jannie hadden al een week een 
Oekraïens gezin in huis, dus daar kon ik 
terecht voor praktische tips. De school-
directeur wist waar een Oekraïens klasje 
voor de zevenjarige ging starten. Soep 
koken, tafeldekken, pizza in de oven. Mijn 
man haalde hen ondertussen op van het 
station. Om vijf uur s’ middags zaten we 
samen aan tafel. Het klikte wonderwel, 
al blijft het bizar dat dit nodig is. En de 
zorgen over wat er daar gebeurt worden er 
niet minder om.

De oudste dochter spreekt uitstekend 
Engels en tolkt voor haar moeder en zusje. 
Zusje kon ons niet verstaan, maar schonk 
ons de breedst mogelijke glimlach met 

melktandjes. Na het eten stonden onze 
lieve buurkindjes Lisa en Daan al voor de 
deur. Of Alina, de kleine meid, mee wilde 
spelen. Zo was ze nog in Oekraïne, zo zat 
ze met haar moeder en zus in een over-
volle trein, en zo speelde ze verstoppertje 
met de kinderen van Roderwolde alsof 
ze nooit anders gedaan had. Het was die 
avond heerlijk warm lenteweer, en met de 
lammetjes van Roelof, het mooie kerkje en 
de molen, was Roderwolde een idylle uit 
een plaatjesboek.

“het is net een film hier” zeiden Liubov, de 
moeder, en Polina, de oudste dochter. Het 
chaletje, echt wel wat aan de krappe kant 
voor drie mensen, vonden ze fijn en mijn 
soep vonden ze lekker. Onze hond vinden 
ze lief, ze hadden zelf ook een grote hond 
in Boryspol, vlakbij Kiev. Ze hebben het 
dier moeten achterlaten toe ze daar hals-
overkop weg moesten.

De volgende dag kwam Mina met een heer-
lijke zelfgebakken cake, en Jessie liet zich 
door de nieuwe gasten achter zijn hon-
denoren krabbelen. Ze bracht een mooie 
teddybeer voor Alina mee, en allemaal 
handige spulletjes. Roelie en Jan boden 
hun tuinkamer aan als studeerkamer voor 
Polina, die haar examens economie via 
internet wilde halen (wat haar gelukt is 
ook!). Een rustige plek, met goed inter-
net, die uitkijkt op Roelie’s prachtige tuin. 
Karen kwam met een reuze grote tas vol 
meisjeskleding voor Alina, inclusief onder-
goed, pyjamaatje en sokjes. Evelien kwam 
met een grote doos kleurpotloden. Ahobel 
komt Nederlandse les geven en helpt de 
Oekraïense gasten waar ze maar kan. Mina 
nodigt hen thuis uit. En ze waren al eens 
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in het Rode Hert, waar binnenkort een 
Russische pianiste speelt om geld op te 
halen voor Oekraïne. Fokko schilderde 
met de meisjes in zijn atelier en de schil-
derijen mochten in de kerk geexposeerd 
worden. Liubov gaat donderdag naar de 
handwerkclub in het dorpshuis, en met 
Google translate lezen ze zelfs de Wolmer! 
Binnen no time voelden Alina, Polina en 

Liubov zich thuis in Roderwolde. Zij en wij 
zijn diep onder de indruk van de hulpvaar-
digheid van ons dorp.

Hoelang ze zullen blijven? We hebben geen 
flauw idee, en onze gasten ook niet. Maar 
het is ontzettend fijn om te merken dat we 
er niet alleen voor staan, Roderwolde helpt 
mee.

AANKONDIGING

Expositie ‘VRIJHEID’ schildergroep Fokko 
Rjkens in Jacobskerk Roderwolde
Fokko Rijkens

Vier maanden lang zal het werk van mijn 
dinsdagmiddag schildergroep te zien 
zijn in  de Jacobskerk. Het thema van de 
tentoonstelling is VRIJHEID. In het bege-
leidend boekje beschrijft iedere cursist op 
persoonlijke wijze hoe zij/ hij VRIJHEID 
ervaart en verbeeldt.

Alle opbrengsten bij verkoop van het 
begeleidend boekje en de opbrengsten bij 
verkoop van een aantal schilderijen( staat 
onder de afbeelding) gaan naar Giro 555. 

Bijzonder aan de tentoonstelling zijn de 
2 exposanten Alina en Polina Kravets, 

beiden gevlucht uit Oekraïne en sinds kort 
opgevangen in Roderwolde. 

Toen de Rowolmer Robbert Schoevers mij 
vroeg of ik 1 van de vluchtelingen, die zij 
onderdak verlenen, les wilde geven was 
het antwoord makkelijk. De 7-jarige Alina 
is  inderdaad een talentje, die enorm veel 
kan en zeer gedreven is.  Alina en haar 
oudere zus Paulina, die o.a. ook als  tolk 
meekwam, hebben tijdens de dinsdag-
middag 2 mooie schilderijen gemaakt! 
Schilderijen die om vele redenen de thema 
tentoonstelling VRIJHEID versterken en 
bijzonder maken!
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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
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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

Dit kan uw advertentie zijn.

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

Ooievaar
Klaarke Tanja

Ooievaar, lepelaar, takkendief !    
Ooievaar heeft de kindertjes lief. 

Nou dat zal wel, maar dan niet bij mij. 
Vorige week was een jong stel ooievaars 
druk bezig met beslissen of mijn tuin-
huis een geschikte starterswoning zou 
zijn. Ze vlogen met takken, stonden tijden 
naar beneden te kijken op het bovenraam 
van het tuin torentje  peilen of het veilig 
genoeg was en lieten zich in niets door 
mij afleiden. Ik schreeuwde, gooide met 
stokjes en kluiten en al zwaaiend met mijn 
armen. Ze keken wat meewarig, ach, heb je 
haar ook weer, maar ja, vervelende buren, 
daar moet je mee leren leven. 

Bezoekers teen  wie ik mijn nood klaagde 
reageerden allemaal: “Maar wat leuk!” Nee 
dus. Het zijn natuurlijk prachtige beesten. 
Zoals ze deftig over het land schrijden,  
majestueus tegen de lucht zweven. Alleen 
landen kunnen ze niet elegant, lachwek-
kend hampelig staan ze dan op hun poten 
te balanceren. Maar hoe mooi ze kunnen 
zijn;  Ik wil ze niet.  

Er zijn er veel te veel. Wel acht (?) nesten 
in de buurt in de maak. En er zit een eend 
in de vijver te broeden, de vissen beginnen 
zich te vertonen en het leeft van de kleine 
vogeltjes rond de nestkastjes. De kikkers 
in de vijver gaan schaars worden, en de 
jonge haasjes lopen groot gevaar. Allemaal 
eenhaps snacks voor de ooievaars. Die 
klepperen erop los. 

En ik ook.  Klepperde klep, k’ben zo blij 
dat ik ze he-eb. Heb mijn oude kleppertjes 
teruggevonden in een la met oude foto’s.  
De discussie over manieren om ze te ver-
drijven is nu gestopt. Vorige week ging het 
hier in huis nergens anders over. 

Ze zijn vertrokken. Ze vonden uiteinde-
lijk de vierde etage , die nog boven op 
het torentje is gezet te krap denk ik. Nog 
even een flinke flats dunne schijt op het 
glas-lood-raam  gedeponeerd en toen ver-
dwenen.  Waarheen? Naar de overburen 
lijkt het , maar  die waren ook druk bezig 
met verdrijvingsacties zag ik.  Ze zullen 
zich wel redden. Ik zag ze gisteren bou-
wen aan een nest in de geknotte eik een 
eindje verderop aan de straat.  Ik hou hoop;  
kijk uit naar jonge eendjes, kikkertjes en  
kleine vogeltjes. 
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Dorpsagenda

zaterdag 7 mei 2022    
Olieslaan: 13.30 - 16.30 uur, Olie- en 
Korenmolen Woldzigt

dinsdag 10 mei 2022    
Dorpshuis Roderwolde:  
wandeltweedaagse, 18.30 uur

woensdag 11 mei 2022    
Dorpshuis Roderwolde: 
wandeltweedaagse, 18.30 uur

woensdag 11 mei 2022   
Afvalkraam: iedere 2e woensdag van de 
maand van 10.00 - 14.00 uur, MFA

woensdag 11 mei 2022   
Koffieochtend: iedere 2e woensdag van 
de maand vanaf 10.00  uur, Dorpshuis

donderdag 12 mei 2022   
Warmtecafé Energiek Roderwolde: 
Dorpshuis

zaterdag 14 mei 2022    
Nationale molendagen en olieslaan: 11.00 - 
17.00 uur, Olie- en Korenmolen Woldzigt

zondag 15 mei 2022    
Nationale molendagen, molen geopend 
11.00 - 17.00 uur, Olie- en Korenmolen 
Woldzigt

zondag 22 mei 2022     
Openbare repetitie kamerkoor Peize, 
13.30 uur, Dorpshuis, gratis toegang

donderdag 26 mei 2022   
Dorpshuis Roderwolde:  Dauwtrappen, 
6.00 uur

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 mei 2022

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



verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

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

Hoofdstraat 38, 
9321 CG   Peize, 

050 - 5032451

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

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

www.esthervandijk.eu
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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!



Kanaalstraat 65
Telefoon: 050 501 7730
www.autoserviceroden.nl

• Kanaalstraat 41 

       9301 LR Roden  

•  050-5018788 

•  www.quarts.nl 

 

•  Openingstijden: 

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

       zaterdag van 09:00-16:00 uur    

 


