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Van de redactie
Ilse Blaauw

We hebben bijzonder warme oktober 
dagen achter de rug. En ook november is 
aardig zacht begonnen. De klok ging weer 
op standje winter, en de thermostaat ook. 
De kinderen konden zonder regen met hun 
lampionnen langs de deuren en de dag er 
na kwam de Sint alweer aan in Nederland. 
De dagen worden korter, we gaan in het 
donker naar werk of school en komen in 
het donker weer terug. Kortom, we gaan 
echt de winter tegemoet.

En ook in deze aankomende periode zijn 
er weer veel activiteiten te beleven. We 
zijn blij dat er gehoor is gegeven aan onze 
oproep activiteiten te melden voor de 
dorpsagenda. Natuurlijk stellen we een 
verslagje, ook met foto’s, erg op prijs! 

Voor nu wens ik u veel lees plezier en als u 
deelneemt aan een activiteit, hoop ik dat u 
zich opperbest vermaakt!
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grote foto voorkant: Marijke Hagenauw, Tea Hoven

Voordelen van een digitale Wôlmer 

Mogen de letters wel wat groter? Wilt u de 
foto’s in kleur zien? Of misschien wilt u uw 
papiercontainer wat leger houden. Het kan 
allemaal als u De Wôlmer digitaal leest. 

Wilt u de Wôlmer digitaal ontvangen? Dat 
kan! Stuur hiervoor een berichtje aan: 
de.wolmer@gmail.com

En geef uw naam, uw woonadres (voor 
onze administratie) en mailadres door. U 
ontvangt dan in het vervolg De Wôlmer 
digitaal in uw mailbox.
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Toch weer ongeluk op oversteek 
Dwazziewegen met de rondweg
Ondanks het feit dat de bossages langs 
de rondweg bij de oversteek van de 
Dwazziewegen met de rondweg behoor-
lijk zijn gekortwiekt, vond er onlangs  toch 
weer een ongeluk plaats.

Het had deze keer dan ook  echt niets met 
het uitzicht te maken. De oorzaak was: 
drank.

Bij het voorsorteren van een camper kwam 
opeens een wat slingerende auto recht op 
ze af. Omdat de snelheid niet hoog was, 
bleef de niet te voorkomen botsing beperkt 
tot blikschade.

Maar u weet waarschijnlijk zelf wel, tot 
welk nawerk  en ellende dat leidt. De dame 
onder invloed werd onmiddellijk ingere-
kend door de zeer snel  aanwezige politie. 
Waarschijnlijk was de auto al door andere 
personen opgemerkt en hadden dat door-
gegeven aan de sterke arm.

Als men nog steeds niets verandert aan 
hun rijgedrag en ook  de spreuk  GLAASJE 
OP LAAT JE RIJDEN aan hun laars lapt, 
dan zal een rotonde ter plaatse ook geen 
oplossing  zijn voor het voorkomen van 
ongelukken.

Geslaagd jubileum van het dorpshuis
Het dorpshuisbestuur kan terugzien op 
een geslaagd jubileum. U leest er elders in 
deze krant meer over.

Sint Maarten
Zonder enige beperking konden dit jaar 
de kinderen weer met hun  op school 
gemaakte lampionnen  langs de deuren. En 

daar werd dan ook dankbaar gebruik van 
gemaakt. Menige versnapering verdween 
in de rugzak.

Sinterklaas in Roderwolde
Ook dit jaar zal Sinterklaas Roderwolde 
weer aan doen. Wilt u bij de aankomst van 
de goedheiligman aanwezig zijn, dan moet 
u 5 december rond 8.45 uur bij de haven 
aanwezig zijn.

Nieuwe inwoners
Er is weer een aantal nieuwe inwoners bij 
ons komen wonen. Zij zullen zich in de 
komende Wôlmers aan u voorstellen.

Natuurlijk heten we ze namens de Wôlmer 
hartelijk welkom en  hopen dat ze zich hier 
spoedig  thuis mogen voelen.

December cadeautjes 

Bij papieratelier LieveJuf zijn kleine en 
betaalbare cadeautjes te zien/ te koop.

Denk aan mooie ( kerst) enveloppen, slin-
gers, labels, kerstengeltjes, servetringen, 
papieren ballen.

Heb je belangstelling? Kom gerust een 
kijkje nemen!

Vaak ben ik thuis, maar wil je zeker weten 
dat er iemand aanwezig is…bel even ( 06 
25051054)

Mailen kan ook: agnes.germeraad@live.nl 
Adres: Hoofdstraat 8, Roderwolde

Bij LieveJuf kun je ook pinnen!
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Sint Maarten 
Ieder jaar knutselen onze leerlingen prach-
tige lampionnen om Sint Maarten mee te 
lopen. Op vrijdag  11 november nodigden 
we ouders en andere geïnteresseerden uit 
voor een preview in de gymzaal.  Zo kon 
iedereen alle lampionnen alvast bewonde-
ren en de ingeoefende liedjes beluisteren. 
Een mooi gezicht zo’n lampionnenshow!   

Sinterklaas  
De landelijke intocht was op zaterdag 12 
november. Het is altijd weer spannend… 
Maar zoals het er nu uitziet zal het bezoek 
van Sinterklaas aan onze school geluk-
kig doorgaan. We bereiden ons voor op 
de vertrouwde intocht in de Haven van 
Roderwolde. Dit zal op maandag 5 decem-
ber rond ±8.45u plaatsvinden: iedereen is 
welkom!

Zet je licht aan!  
De ANWB zet zich al jaren in voor ver-
keersveiligheid. 67% van de Nederlanders 

heeft wel eens een onveilige verkeerssitu-
atie meegemaakt door fietsers zonder licht. 
En de kans op een aanrijding neemt met 20 
procent af bij juiste fietsverlichting. Goed 
idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je 
hem wel áánzetten. 

Ook dit jaar zet de ANWB zich met de 
fietsverlichtingsactie weer in zodat uw 
kinderen veilig en goed zichtbaar op 
de fiets naar school gaan. De ANWB 
fietsverlichtingsactie stimuleert een 
gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. 
het correct voeren van fietsverlichting. De 
gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon 
met spuitkrijt dat makkelijk is aan te bren-
gen bij het fietsenhok en op het pad voor 
de school. Onderzoek wees uit dat 20% 
van de fietsers na het zien van de tag “zet 
je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. 
Vaak werkt de fietsverlichting wel maar 
vergeet men deze echter aan te zetten. Wilt 
u meer informatie kijk dan op www.anwb.
nl/fietsverlichtingsactie 

Kerstviering
In de schooljaren die ach-
ter ons liggen hebben we 
onze kerstviering,  door de 
Coronapandemie, een aan-
tal keren moeten afblazen of 
aanpassen. Dat vonden we 
natuurlijk heel jammer. Dit 
schooljaar gaan we, in samen-
werking met ouders en de OV, 
ons traditionele kerstbuffet 
weer uitstallen voor een fan-
tastisch kerstdiner. Een avond 
waar de kinderen altijd enorm 
naar uitkijken! Ook willen we 
graag weer een mooi kerstop-
treden verzorgen, 
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in welke vorm dit zal plaatsvinden is op dit 
moment nog onduidelijk. Daarover later 
meer!   

Halt
Op vrijdag 4 november bezocht Halt groep 
6/7/8. Deze groep ontvangt dit schooljaar 
twee keer een voorlichting. Bij de eerste 
voorlichting staat het thema ‘online veilig-
heid’ centraal en bij de tweede voorlichting 
gaat het over ‘tolerantie en respect’.  

In de eerste voorlichting over “Online 
veiligheid” zochten de leerlingen uit wan-
neer je op internet te ver gaat. Dit deden ze 
door een aantal waargebeurde verhalen te 
onderzoeken. Halt besprak met de leerlin-
gen wat er was gebeurd, of het strafbaar is, 
wie het slachtoffer was en welke straf de 
dader krijgt.  

Op deze manier leren de leerlingen dat niet 
alles even onschuldig is en wat de gevol-
gen zijn als je te ver gaat. Ook werd er met 
de leerlingen besproken hoe ze kunnen 
voorkomen dat ze in zo’n situatie terecht 

komen en wat ze kunnen doen als dat toch 
gebeurt. Een leerzame voorlichting! 

Kind en kunst Noordenveld 
Cultuur Educatie Noordenveld (CEN) stelt 
zich ten doel om alle leerlingen in het 
openbaar, bijzonder en speciaal basison-
derwijs binnen de gemeente Noordenveld 
structureel een kwalitatief sterk en gevari-
eerd Cultuurmenu te bieden. 

De afgelopen periode hebben alle leerlin-
gen, in samenwerking met kunstenaars, 
gewerkt aan projecten met verschillende 
technieken en materialen. De kunst die 
hier uit voort is gekomen, is te bewonde-
ren in het Kunstencentrum K38 in Roden. 

De tentoonstelling wordt geopend op 16 
november om 15.30u.

Openingstijden: woensdag t/m zondag van 
13.00u tot 17.00u. Entree € 2,00 (tot 18 jaar 
gratis) Kanaalstraat 38, Roden www.kun-
stencentrumk38.nl

Groep 1 en2 in de herfstsfeer

De afgelopen weken hebben de kleuters 
gewerkt rondom het thema Herfst en 
Sint-Maarten. Ze hebben onder andere 
meegeholpen om spullen te verzamelen 
voor de herfst tafel, herfstbingo gespeeld 
met kastanjes, mooie herfstbladeren 
geknutseld en ze hebben hun eigen lam-
pion ontworpen! 

Alle kinderen hadden een lege fles mee-
genomen van huis. Er zijn daarna wat 
foto’s bekeken van lampionnen die je kunt 
maken van een fles. Daarna kregen ze een 
papier waarop ze hun eigen lampion moch-
ten ontwerpen. En toen konden ze aan de 
slag! Wat een creativiteit en betrokken-
heid hebben we gezien! Met wat hulp van 
de juffen, zijn het stuk voor stuk kunst-
werken geworden! Hierna de foto’s van 
het ontwerp en de lampion van een aantal 
leerlingen. 
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Peuterspeelgroep Dreumes

Wat hebben de kinderen voor Kika ontzet-
tend hard hun best gedaan. Er werden veel 
eigen gemaakte knutselwerkjes verkocht 
en de kinderen hadden sponsors gezocht 
voor een echte sponsorloop. Daar wer-
den veel rondjes gerend zelfs een aantal 
mama’s deden fanatiek mee!

De gezellige en drukke maanden staan 
nu weer voor de boeg : te beginnen met 
natuurlijk Sint-Maarten. Er werden mooie 
vissen lampions gemaakt door de peuters , 
elk vis werd een uniek exemplaar . 

Wanneer Sint maarten voorbij is zullen 
we vrij snel natuurlijk beginnen met het 
thema Sinterklaas. We zullen natuurlijk 
pepernoten gaan bakken en wie weet bren-
gen Sinterklaas en zijn pieten ook nog wel 
een kort bezoekje aan de peuterspeelgroep 
? 

Het is altijd een spannende , drukke maar 
vooral leuke tijd voor alle kinderen.

Heeft u ook een zoon / dochter in de 
leeftijd van 2-2,5 jaar? Neem gerust eens 
contact op om te kijken of de peuterspeel-
groep geschikt is!

Frizzare zingt Christmas Carols

Hou je van muziek? Zing je graag? Doe mee met 

ons project en zing mee met beroemde Christmas 

Carols! 

Hoe leuk is het met z’n allen kerstliedjes te 

zingen! Optreden op 18 dec. in het Van der A 

Theater in Stad. Elke dinsdagmiddag oefenen 

we in Roderwolde in het Jeugdgebouw aan de 

Pastorielaan 2. 

Geef je op en bel 06-156458743. We zien je graag!
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Beste dorpsgenoten,

Het bestuur is drukdoende met de voor-
bereidingen voor de ALV op donderdag 24 
november. Deze vindt plaats in het MFA de 
Doefkamp om 20.00 uur. U komt toch ook? 
Voor diegenen die niet kunnen, het verslag 
zal achteraf te vinden zijn op onze website 
www.dorpsbelangenroderwolde.nl.

ODA
Enige jaren geleden heeft Dorpsbelangen 
het financiële tegoed van ODA ontvangen. 
Voor wie het (nog) niet weet, wat was ODA? 
ODA stond voor Oefening Doet Alles. Deze 
in 1947 opgerichte korfbalvereniging is 
in het seizoen 2107-2018 opgeheven en 
in OWK, de Oostwoldse korfbalvereni-
ging opgegaan. Reden van het opheffen 
van ODA was de afnemende belangstel-
ling. Dorpsbelangen kreeg de taak om het 
banktegoed te besteden aan sportieve acti-
viteiten voor de jeugd van Roderwolde eo. 
Dit potje is nog niet leeg, dus ideeën om 
dit geld te besteden zijn van harte welkom. 
Tot nu toe is het geld gegaan naar de onder-
staande projecten/initiatieven:

h Fietsenstalling Het Palet
h  Groen Schoolplein
h  Jeugdactiviteit Dorpshuis 
h  Opening Groen Schoolplein 

(poffertjeskraam)
h  Schaathulpjes IJsvereniging
h  Jeugdrackets Tennisvereniging 

Roderwolde

AED & BHV
Bij het MFA de Doefkamp hangt een AED 
(Automatische Externe Defibrillator). Om 
ervoor te zorgen dat deze goed wordt 
gebruikt is er een groep Rowolmers 
die een BHV-cerfificaat hebben. 
Dorpsbelangen initieert hiervoor ook 
de jaarlijkse herhaalcursus. Deze heeft 
op 1 november weer plaatsgevonden. 
Vrijwillige BHV-ers, dank voor jullie inzet 
hiervoor. Voor vragen over de AED of over 
de trainingen kan contact gezocht worden 
met Erik van der Veen.

Groeten, bestuur Dorpsbelangen 
Roderwolde eo, Bert, Rina, Gerda, Erik, 
Henk en Inge
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Dorpshuis

Het einde van het jaar nadert, maar dat 
lijkt meer een begin voor het activiteiten-
seizoen van het Dorpshuis.

Er staan weer meerdere bijeenkomsten op 
de agenda. De Jeu de Boules-baan gaat nu 
wel in winterslaap, maar zal in het voorjaar 
weer enthousiast opstarten.

Jeugdsoos
De laatste jeugdsoos stond in het teken 
van Halloween.  Dat was een spannende 
avond. De opkomst was groot. Voor een 
aantal kinderen zo spannend dat ze eigen-
lijk niet naar buiten durfden. Er liepen ook 
wel enge wezens rond op het veld naast de 
school. En je weet maar nooit wat er achter 
de heuveltjes en de bosjes zit. 

Gelukkig miste er niemand na afloop……

Kortom het was een succes mede namens 
de vrijwilligers die hun rol met verve 
speelden. Bedankt voor jullie inzet.

De volgende jeugdsoos is op 30 december

Pubquiz
Een succesnummer van de voorgaande 
jaren mag ook dit jaar natuurlijk niet ont-
breken. De geplande data stonden al in de 
vorige Wôlmer.

Het viel een aantal dorpsgenoten op dat 
het minder zijn dat vorig jaar. Ze vroegen 
zich al af of er nog één bij komt. De pub-
quiz leeft dus in het dorp.

De eerstvolgende keer is 26 novem-
ber. Daarvoor gaat elke brievenbus weer 
een flyer ontvangen. De strijd kan weer 
losbarsten.  

Kerstworkshop
De wintertijd is inmiddels ingegaan. Dus 
is het ‘s avonds weer vroeg donker. We 
gaan het in huis weer gezellig maken. Na 
Sinterklaas maken we ons weer op voor de 
Kerst. Daar hoort passende versiering bij. 
We lijken in Nederland dat steeds meer uit-
bundig toe te passen. De winkels liggen vol 
met artikelen die we in en rond het huis op 
kunnen hangen.

Tijdens de Kerstworkshop kun je je creati-
viteit inzetten om iets moois te maken. De 
workshop is op:
h 9 december en start om 19:00 uur.  
h Er is plaats voor 15 personen. 
h Opgave vooraf is noodzakelijk. 
h Neem je eigen snoeischaar mee. 
h Deelname kost € 22,50.
h Opgeven kan via 

bestellingenmfa@hotmail.com
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Oliebollenactie
Rondom oud- en nieuwjaar hebben we 
in Nederland verschillende tradities. Eén 
daarvan is het eten van oliebollen. Nu kun 
je natuurlijk zelf oliebollen gaan bakken.

Maar dat hoeft niet, want het Dorpshuis 
houdt weer een oliebollenactie. Laten we 
er weer een groot succes van maken net 
als vorige jaren.

Op de flyer die we rond gaan brengen staat 
hoe je de oliebollen moet bestellen.  We 
hopen dat iedereen dit op tijd doet. 

Oudejaarsborrel
Om samen het oude jaar uit te luiden orga-
niseren we weer een oudejaarsborrel. De 
tijden laten we nog weten via een flyer en 
social media.

Jubileumviering
Op zaterdag 5 november jongstleden heb-
ben we ons 50-jarig jubileum gevierd. De 
officiële opening vond plaats op 24 mei 
1972 door de toenmalige burgemeester 
Riemersma en onze eerste voorzitter wij-
len Jan Datema.

Voorafgaand aan de feestavond was een 
reünie georganiseerd voor oud-bestuursle-
den en  gelijktijdig waren afgevaardigden 
van alle verenigingen uit ons dorp en de 
huidige gebruikers van ons gebouw uit-
genodigd. Van de 54 nog in “leven” zijnde 
bestuursleden, had zich de helft aange-
meld voor deelname. De andere helft was 
of verhinderd, of had geen behoefte aan 
een bijeenkomst. Voor een groepsfoto van 
oud-bestuursleden was het natuurlijk jam-
mer, dat de opkomst niet hoger was, maar 
het was niet anders.

Nadat alle plichtplegingen waren afge-
werkt stond halverwege de bijeenkomst 
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een eenvoudige broodmaaltijd in buffet-
vorm gereed. Als bestuur vonden we de 
bijeenkomst gezellig en gemoedelijk en wij 
zijn alle aanwezigen dankbaar voor hun 
komst en voor alle giften in onze melkbus.

De feestavond met dj Bert Niemeijer was 
een groot succes. Al vroeg in de avond was 
het een grote hossende menigte in onze 
feestelijk versierde “gymzaal”. Op zich 
viel de opkomst niet tegen, maar we mis-
ten toch ook vele bekende gezichten. Een 
groep “oude volwassenen” bleef in onze 
kantine lekker rustig drinkend en keuve-
lend zitten om het harde discogeluid te 
vermijden, maar desondanks waren zij op 
het einde van de avond nog als laatsten op 
de dansvloer! 

Als bestuur zijn we natuurlijk ontzettend 
tevreden over het verloop van dit jubileum 
en willen de vele vrijwilligers bedanken 
voor hun inzet bij de opbouw, de cate-
ring, de bardiensten en het opruimen.  De 
invoering van betaalmunten was een hele 
verbetering en het eenmalige aanbod voor 
een standaardtarief van € 2,= voor alle 
consumpties, vonden we voor een jubile-
umviering passend. 

Meer activiteiten en faciliteiten
Gelukkig weten vele verenigingen en 
organisaties onze mogelijkheden voor ver-
huur en catering te waarderen en hiervan 
wordt dan ook driftig gebruik van gemaakt. 
Voor alle leeftijdscategorieën uit ons dorp 
werden er afgelopen jaar activiteiten geor-
ganiseerd en wij zijn ervan overtuigd, dat 
hierdoor echt een ontmoetingsplek is ont-
staan voor alle inwoners uit ons dorp.   

Inmiddels is de geluidscommissie in 
de kantine druk bezig om voor ons 
een eigen geluidinstallatie aan te bren-
gen. Alle kabelwerken en de montage 

van de installatie zijn inmiddels bijna 
klaar en hopen we binnenkort de 
installatie in gebruik kunnen nemen. 
Achtergrondmuziek is dan mogelijk en 
met een draadloze microfoon en met het 
digibord kunnen we allerlei presentaties 
verzorgen. 

Het is natuurlijk een flinke kostenpost, 
maar hopelijk een goede investering voor 
de toekomst.

De mannen van “Licht en Geluid” alvast 
bedankt voor jullie hulp en inzet!

Volgende keer meer over de historie
Vanwege de zoektocht naar de oud-
bestuursleden heb ik alle oude 
handgeschreven notulenboeken doorge-
worsteld en is het ontzettend interessant 
om te lezen, hoe het eerste dorpshuis van 
1972 met een gymzaaltje voor de lagere 
school en een paar kleedkamers voor de 
korfbalvereniging ODA, langzamerhand is 
uitgegroeid met een vergaderruimte naar 
sportkantine naar een Multi Functionele 
Accommodatie. De komende maanden wil 
ik deze historie in een aantal artikelen in 
De Wolmer met jullie delen.

Oproep aanleveren activiteiten 
voor dorpsagenda!

Organiseert u een eenmalige of struc-
turele activiteit voor Roderwolde, 
Foxwolde e.o. ? En wilt u deze in 
de Wôlmer in de agenda geplaatst 
hebben? Stuur ons daar dan ruim van-
tevoren informatie over. Mail dit naar: 
de.wolmer@gmail.com. We willen graag 
weten wat u organiseert, op welke datum, 
hoe laat het begint en waar de mensen 
moeten zijn. Natuurlijk kunt u daarnaast 
nog een poster of andere oproep sturen, 
die plaatsen we ook!
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MILIEU EN ENERGIE

Energiek Roderwolde
Michael Roeterdink

Het is al weer een tijdje geleden dat we van 
ons hebben laten horen in de Wolmer. Na 
de geslaagde Energiemarkt bij de molen 
hebben we weer de nodige input gekregen 
en is de eerste bijeenkomst over zonnepa-
nelen gepland op 30 november. De locatie 
voor die avond is nog niet geheel zeker. 
Alle mensen die zich op hebben gegeven 
krijgen nog een bevestiging waar deze 
avond wordt georganiseerd!

Bijeenkomst zonnepanelen
Op de energiemarkt van 17 september 
heeft een aantal inwoners aangegeven 
meer informatie te willen hebben over de 
plaatsing van zonnepanelen en de (on)
mogelijkheden van gezamenlijke opwek-
king. Om de vragen te inventariseren en 
misschien ook al van een aantal antwoor-
den te voorzien organiseren we vanuit 
energiek Roderwolde op 30 november in 
MFA de Doefkamp en een avond om met 
elkaar van gedachte te wisselen. Vanuit het 
project duurzame buurten zal Jhon Hessels 
aanwezig zijn. 

Vanaf 20:00 ben je welkom! graag van 
tevoren even aangeven of je komt via 
info@energiekroderwolde.nl

Warmtepomp
Naar aanleiding van energiemarkt bleek 
er veel vraag naar informatie over warm-
tepompen. De mensen die zich daarvoor 
hebben ingeschreven zullen binnenkort 
benaderd worden voor een bijeenkomst 
waar ook een warmtepomp-expert en een 
energiecoach aanwezig zullen zijn. De 
bedoeling is dat hier ervaringen gedeeld 
kunnen worden en vragen beantwoord 
worden. Daarna is het idee deze ervarin-
gen, vragen en antwoorden op de website 
van Energiek Roderwolde te plaatsen. 
Verder werken we dan aan de website 
zodat daar op termijn ook online vragen 
gesteld kunnen worden die daar dan ook 
een antwoord krijgen. 

Van de Sjoelclub

Op 27 Oktober, de eerste avond van het 
nieuwe seizoen , kwamen 9 personen naar 
hartenlust sjoelen. De uitslag was als volgt:
1 Wim Venekamp 1285
2 Jeltje Venekamp 1262
3 Gerrie Meijer 1251
4 Jan v/d Berg 1243
5 Henk Buring 1238
6 Frans Meijer 1235
7 Jannie Buring 1235
8 Harm Christiaans 1229
9 Grietje v/d Berg 1209

Wim Venekamp werd met het hoogste aan-
tal punten deze avond winnaar en mocht 
het bloemetje mee naar huis nemen.

Donderdag 22 December is de tweede 
avond, er kunnen nog best een paar men-
sen bij. Dus, houd u van gezelligheid en 
een leuk spel, kom dan op 22 December 
19.30 uur naar Het Rode Hert en sjoel met 
ons mee!
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NIEUWBAKKEN PLATTELANDSOUDER

Stoeiende wezens
Nynke Krist-Talsma

Ik ben opgegroeid in wat je noemt een 
meisjesgezin. Drie meiden en één jongen. 
Wij zijn niet perse heel rustige types. Er 
werd gebekvecht. We konden vilein zijn. 
Mijn broer – 2e in het gezin – haalt met 
ironie aan wat onze oudste zus hem toe-
bedeelde. Met enige schaamte beken ik 
dat ik – de 3e – er voldoening uit haalde 
mijn jongste zusje aan het schreeuwen te 
krijgen. Oef ze kon zó schreeuwen. En wie 
kreeg er dan van langs? … U snapt het. Er 
was een scheldwoord, ik zal ‘m u besparen, 
dan wist ik, ja dan wist ik zeker: daar gaat 
ze. Als ik me dit hier zo zit te herinneren, 
gaan mijn schouders automatisch omhoog 
van… Eerlijk? Heimelijk plezier. 

Maar we raakten elkaar niet echt aan. Nou 
ja, we konden elkaar goed knuffelen en 
zetten de wekker om elkaar precies even 
lang op de rug te krabben. Vonden we 
heerlijk allemaal. Goed goed, jazeker, we 
hielden/houden wel van elkaar.

Als je moeder wordt van je tweede zoon 
besef je al snel, misschien niet op de eerste 
dag na de geboorte van de tweede, maar 
toch vrij snel daarna, dat er handgemeen 
plaats zal vinden tussen je grut. Je weet dat 
dat hinderlijk zal zijn, maar het is wat het 
is. Sommige dingen zijn onvermijdelijk. 

Nu zijn ze 7 en 5 jaar. De verwachting is 
uitgekomen. Wat me meevalt is dat het 
ook iets grappigs heeft. Je ziet ze soort van 
competitief aan elkaar trekken en duwen 
maar er wordt veel bij gelachen. Het rolt 
over elkaar heen, armen en benen ver-
strengeld. Als dat geen liefde is.

Wat volkomen volgens verwachting is dat 
je als moeder ook denkt om … nou ja…  je 
glaswerk, je net gestucte muren, de kleren 
die ze aan hebben. Niet zo gek toch? Oké 
oké. Je vreest ook voor haren, tanden, deu-
ken in die perfecte koppies, laat staan een 
breuk ergens in die lijfjes.

U weet inmiddels mijn Friese afkomst 
dus ik durf hier wel te schrijven dat ik 
dan mijn moeders stem hoor: “hâld op 
aanst gûlt der ien”. Hm het geheugen 
kan misschien vertekenen, want moge-
lijk was er toen ook wat handgemeen. De 
Nederlandse vertaling benoem ik soms 
met enig schouderophalen, ofwel met wat 
stemverheffing, dan gefrustreerd opge-
volgd door een of ander bars dreigement. 

Of het effect heeft? Mwah. Matig. 

Dan sluit ik de deur. Ze zoeken het maar 
uit denk ik. Ik heb mijn pedagogische 
verantwoordelijkheid genomen. Fingers 
crossed. Tot nu toe rollenbollen ze meestal 
even lekker door tot dat één van beide het 
zat is en mekkerend bij me komt. “Tja”, zeg 
ik dan, “jullie doen het allebei”. 

Foto: Freepik, fxquadro
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VAN ONDER DE WIEKEN

29 oktober 2022: Nacht van de nacht
Dirk Magré

29 oktober 2022. Nacht van de nacht. Een 
terugkerend evenement. Dit jaar deden we 
voor de derde keer mee.

Hans Meijer schreef hierover:

Ook dit jaar bood Woldzigt weer de gele-
genheid om belangstellenden te laten 
ervaren wat de afwezigheid van kunst-
licht met de zintuigen in het donker doet. 
Helaas was de aangemelde groep door 
ziekte wat kleiner bij opkomst, maar de 11 
aanwezigen zijn mede dankzij het mooie 
weer volop aan hun trekken gekomen.

Na ontvangst op de platten met koffie/thee 
en een heerlijk stuk eigengebakken taart 
hield Harm Jansen een welkomstpraatje. 
Hij vertelde kort iets over de molen en de 
opzet van de avond.

Foto Aletta Jongman 

Onder leiding van Wil Schreuder en 
Lia Snoek is men vervolgens het donker 
ingegaan voor een wandeling richting 
Kleibosch. Onderweg konden de deelne-
mers ervaren wat het duister doet met je 
reuk en gehoor, wanneer het zicht dus voor 
een groot gedeelte wegvalt.

Na een kleine twee uur wandelen arri-
veerde de groep weer bij de molen waar de 
warme glühwein en chocomel en hapjes 
klaarstonden.

Wil heeft daarna aan de hand van door 
hem zelf geschoten video’s een onderhou-
dend verhaal gehouden over de levende 
natuur in het donker. Mooie en soms ont-
roerende beelden hielden de bezoekers 
in de ban. In een aantal gevallen was dat 
ook aanleiding tot vragen en een levendig 
gesprek.Tegen 10 uur werden Wil en Lia 
bedankt en werd de avond afgesloten.

Vers van de pers: de taats en taatspot
Op 14 november kwam de molenmaker in 
de molen met de opgeknapte taats en de 
nieuwe taatspot. Daarom hier een uitge-
breid verslag.

Onder in de koningsspil is een kroonijzer 
gestoken, met daarin een gehard stalen 
taats, die in de taatspot draait. De taatspot 
bestaat uit een gietijzeren bak, waarin een 
tweede bakje van hardstaal met lood is 
vastgegoten. In dit tweede bakje is een bij 
de taats passend rond gat uitgespaard. dit 
gat is voorzien van een bronzen bekleding. 
Onder in dit gat ligt een hardstalen plaatje, 
het tegeltje (of brick), waarop de bol afge-
werkte taats van de spil draait. Ook het 
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tegeltje is aan de bovenzijde bol voor zo 
min mogelijke wrijving in de taatspot.

Onderste gedeelte van het kroonijzer met de 
gehard stalen taats. Mooi afgedraaid. Taatspot 
met daar in de brick. (foto Anne Doornbosch)

Onder toeziend oog van een aantal van 
onze molenaars werd het geheel vak-
kundig in de spil en draagbalk (donsbalk) 
geplaatst. Daarna kon de spil weer op zijn 
plaats en alles weer in het werk worden 
gezet.

Het terugplaatsen van het kroonijzer met 
de taats had nogal wat voeten in aarde. Het 
ding is zwaar en moest in een beperkte 
en misschien ook wel onhandige positie 
worden ingedreven. De spil heeft aan de 
zijkant een opening. Daar kan hij schuin 
omhoog in worden geplaatst om hem ver-
volgens recht onderin de spil te “drukken”.

Wat foto’s met toelichting:

De taatspot ingegoten in de kom die in de 
draagbalk (of donsbalk) wordt geplaatst. 
Tevens de brick met zijn duidelijk bolle 
bovenkant. (foto Dick Zeeman)

Het weer op zijn plek krijgen van het 
kroonijzer met de taats viel niet mee. Met 
een stevig stuk hardhout wordt gepro-
beerd om hem weer op zijn plek te krijgen. 
De zwaartekracht was hierbij geen vriend 
van de molenmaker.
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Ook het weer terug brengen naar het midden 
van de spil moest met allerlei hulpmiddelen 
worden gedaan.  (foto’s Dirk Magré)

De plek in de draagbalk waar het gietijzeren 
met de taats in komt. (foto Dick Zeeman)

Ook het bakje zit er weer in. (foto Dick Zeeman)

Voor ons molenaars ook fantastisch om dit 
te kunnen aanschouwen. Dat kom je niet 
bepaald vaak tegen….

Aanwezig waren: Harm Jansen, Dick 
Zeeman en molenaar in opleiding Bas 
Smid. Ikzelf was er ook een poosje bij.

Zoals het er nu naar uitziet kan de molen 
binnenkort zijn wieken weer laten 
rondgaan.

Activiteiten de komende periode:
Olieslaan: Zaterdag 3 december: ook zo 
vlak voor het Sinterklaasfeest gaan we 
weer aan de slag. Mogelijk komt dan een 
groep van 15 molenaars in opleiding uit de 
omgeving Hilversum ervaring en kennis 
opdoen over dit mooie en unieke ambacht. 
Molen open van 13:30 – 16:30 uur.
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RONDJE OM DE KERK

Elkaar zoeken
Sybrand van Dijk

“Och”, zegt de oudere vrouw teleurgesteld: 
“dus we gaan niet rummicuppen?” Ze kijkt 
me eens van top tot teen aan. Ik draag 
een toga. Daaroverheen een stola. En ik 
heb een bijbel in mijn hand. Niet echt de 
attributen voor een spelletjesmiddag. De 
kerkdienst in de Hullen staat op het punt 
van beginnen en we hebben de eerste lach 
al te pakken.

Zo’n viering is altijd weer aftasten. Wie 
zijn er gekomen? Ken ik hen? Kennen zij 
mij? Daarbij ben ik net zo onzeker als veel 
van de aanwezigen. Er zijn ouderen die fier 
naar hun plaats toe stappen en een praatje 
beginnen. Er zijn er die weifelend hun weg 
zoeken. Sommigen weten wat er komen 
gaat en verheugen zich daarop, ze kijken 
alvast of er een beetje bekende liederen 
worden gezongen. Er zijn er voor wie het 
niet zo duidelijk is. Niet meer zo duidelijk. 
Hun hoofd, dat ooit een goede gids door 
het leven was, hapert. En tovert hen soms 
dingen voor die er niet zijn, of die anderen 
anders ervaren dan zij.

Een mijnheer staat na korte tijd op. Hij 
kijkt wat onrustig om zich heen. Hij weet 
niet goed of hij weer zal gaan zitten of 
niet. Een vrijwilligster gaat naar hem toe, 
legt een hand op zijn arm, kijkt hem aan 
en noemt hem bij zijn naam. Dat bemoe-
digt hem direct. “We beginnen zo met de 
kerkdienst”, zegt de vrijwilligster: “Wilt u 
daarop wachten?” “Oh ja”, zegt de man: “Ik 
wil daar zeker even op wachten!” Hij gaat 
weer zitten. De vrijwilligster noemt hem 
nog een keer bij de naam en geeft hem het 
liturgieboekje. “Mooi!”, zegt de man. Hij 
wijst naar de voorplaat: “Dat is een Van 
Gogh! Een geweldige schilder!” Even vindt 

hij een veilig eilandje in zijn gedachten. 
Een eiland waar ook wij voor dat moment 
kunnen schuilen. “Houdt u van Van 
Gogh?  Vraagt een andere vrijwilliger” Een 
gesprekje.

Ik sta bij de deur en denk, terwijl de men-
sen binnen komen, even aan mijn zus. Zij 
overleed vorig jaar. Ze had alzheimer. Elke 
keer dat ik haar bezocht, begon met een 
zoektocht naar elkaar. Als ik mijn naam 
noemde, lichtten de ene keer haar ogen op 
en begon ze te lachen. Maar dat zei niets 
over een volgende keer. Dan kon zomaar 
elk raam in haar herinneringen dicht blij-
ven. Dan kon ik slechts één ding: naar haar 
wereld toe gaan. Liep zij door de gang, dan 
liep ik met haar mee. Zat zij op een bankje, 
ging ik naast haar zitten. We hebben zelfs 
eens samen een sigaret gerookt. Terwijl 
ik helemaal niet rook. “Gezellig he”, zei ze 
die keer. “Komt u hier vaker?” “Ja”, ant-
woordde ik: “mijn zus woont hier.” “Dan 
moet u naar haar toe!”, constateerde zus. 

“Nee”, reageerde ik: “Ik zit al naast haar.” 
Mijn zus keek om zich heen en zei toen: 

“Ben ik dat dan? Ben ik uw zus?” En na 
een korte stilte noemde ze mijn naam. We 
keken elkaar aan. We zagen elkaar. Broer 
en zus. Voor die paar minuten.

Toen ik naar huis reed, na de viering in de 
Hullen, dacht ik: “Wat is het toch kostbaar 
om elkaar zó te willen zoeken. En wat een 
cadeau als je elkaar dan ook vindt.” Je zou 
willen dat we in de alledaagse wereld net 
zo veel geduld met elkaar zouden hebben.
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INGEZONDEN

De meulenkaomer in de loop der jaren, 
van 1987 tot en met 2022
Ada van Dijk

De Meulenkaomer in de loop der jaren, 
van 1987 tot en met 2022

St. De Meulenkaomer Roderwolde houdt 
per 1 december a.s. officieel op te bestaan. 
We hebben het afscheid met alle deelne-
mers en betrokkenen in stijl gevierd en de 
deuren achter ons dichtgedaan. De boe-
ken zijn afgesloten en het resterende batig 
saldo is verdeeld over een aantal vereni-
gingen in ons dorp. Een mooie gelegenheid 
om hier in de Wôlmer enkele hoogtepun-
ten nog eens de revue te laten passeren. In 
de notulen van het bestuur van St. Molen 
Woldzigt van april 1987 schrijft de secre-
taris dat na lang beraad werd besloten om 
een inbrengwinkel te exploiteren in de 
westelijke vleugel van de molen, de vroe-
gere knechtenkamer. Luut Veld huis legde 

de verlichting aan, 
Klaas en Corrie 
Smit-Sunderman 
gaven de vitrines 
van hun oude bak-
kerij in bruikleen en 
Derk Bathoorn, de 
schilder, voorzag de 
vitrines van nieuw 
glas. Een oude toon-
bank werd gevonden 
bij Roel Tuinman, 
de timmerman, 
en Jannes Pruim 
beklinkerde het 
straatje met mooie 

gele klinkertjes. 

Dankzij de hulp van veel Rowolmers kon 
op 16 mei 1987 de Meulenkaomer worden 
geopend door burgermeester Verkerk. 

De drie oprichters van de Meulenkaomer, 
Ruth Slingerland, Dieneke de Jong en 
Roelie van der Heide konden trots het glas 
heffen op de door hun geleverde prestatie.

In de loop der jaren werden tal van activi-
teiten georganiseerd. Het eerste lustrum 
werd in 1991 gedurende de hele zomer 
uitbundig gevierd onder het motto Wind 
en Beweging. 



Het voorterrein van de molen was bij 
feestelijke gelegenheden vol met belang-
stellenden. Bovenstaande foto is genomen 
in 1996 tijdens het 10-jarig bestaan. De 
loods van Belga  op de achtergrond was 
nog niet door brand verwoest.

Annie 
Scheepstra was 
penningmees-
ter van 1993 
tot 2022. Zij 
heeft veel werk 
verzet en het 
schip stand-
vastig op koers 
gehouden. In de 
winter waren 
er vaak work-
shops. Tijdens 
het seizoen kon-
den plaatselijke 
kunstenaars 
hun werk laten 
zien.  

Greet Greive was eerst voorzitster, daarna 
van 2000 tot 2011 secretaresse.

In 2002 werd Gribbel uitgegeven, twee 
jaar later het Kookboekje met allerhande 
recepten, bijeengebracht door de deelne-
mers van de Meulenkaomer.

Een groot succes was ook de organisatie 
van diverse routes in de omgeving: een 
Kunstroute langs ateliers, een Tuinenroute 
en een Culinaire route.

In 2009 vond de eerste Gezellige 
Zomermarkt plaats op het voorterrein van 
de molen. 
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De markt werd in samenwerking met 
de molen jaarlijks georganiseerd op de 
tweede zondag in augustus. Mensen kwa-
men van heinde en verre en genoten van 
de gemoedelijke sfeer. Producten uit onze 
eigen winkel, van de molen en van plaat-
selijke ondernemers vonden gretig aftrek. 
Sokken,  groot en klein, planten en honing  
waren geliefde artikelen. Op het mid-
denterrein vond jaarlijks een ware reünie 
plaats. Onder het genot van een hapje en 
een drankje werden oude herinneringen 
en verhalen gedeeld. 

Na afloop werd de opbrengst natuurlijk 
nauwkeurig geteld.

Planten waren gedurende het gehele sei-

zoen zeer gewild. Deze werden gestekt en 
gekweekt door Greta en haar helpers.

Het bezoek aan de Meulenkaomer was 
sterk afhankelijk van het weer. Bij regen 
en storm kwam er geen mens, op zon-
nige dagen soms wel 50. De laatste notitie 
in het logboek dateert van 19 september 
2019, geschreven door Annie: “Nog een 
hele mooie middag, een groepje fietsers 
uit Zuidhorn geweest.  Gezellig onder de 
parasol koffie gedronken. Slechts een potje 
jam verkocht, na 5 uur 2 paar sokken.” Na 
de noodgedwongen sluiting in 2020 – 21 
heeft het bestuur gezocht naar opvolgers. 
Helaas werd daar niemand voor gevonden 
en moesten we de deuren sluiten.

Het waren 35 prachtige jaren.

Greta Belga, Ada van Dijk, Annie 
Scheepstra en Lia Snoek.
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INGEZONDEN

Hier ku’j (meer) plat praoten..
Een Rowolmer

Zo nou en dan schrief ik een stukkie in de 
Wolmer. Ik dou dat in het Drents, omdat 
dat past bai De Wolmer, mor ok omdat het 
dialect dat wai hier praoten zo zachiesan 
an het verdwienen is. Ik heb al es schre-
ven dat het regelmaotig gebruken van twei 
taolen (en daor vaalt ok een dialect onder) 
der veur zörgt dat je op laotere leeftied 
minder kaans hebben op slietaoge an je 
benul. Mor plat praoten kan de kinder ok 
helpen op schoul. Wus ie wel dat wanneer 
de ij-klaank in het dialect een ‘ie’ wordt, 
dat je dat woord dan host altied met een ‘ij’ 
schrieven? Kiek mor: De trein kun neit op 
tied rieden, want de bovenleiding was stief 
bevroren.

Over het dialect wordt ok altied wat min-
derwaordig praot, asof de mensken die 
dialect gebruken ok minder loos bennen. 
Misschien komp dat wel omdat we het 
zuver Nederlands ABN nuimen, algemein 
beschaofd Nederlaands…. Asof aal het aan-
dere onbeschaofd is! 

Ik von het daorom ok raor dat het Hoes 
van de Taol metwaarkt het an de recla-
ome van de Lidl. In die reclaome moet een 
onneuzel figuur plat praoten. Ten eerste 
liekt het resultaot niet op Drents en daor-
naost is het weer een bevestiging veur 
mensken die toch al dochten dat plat prao-
ten en niet al te loos wezen, met mekaor te 
maoken hebben. 

Het Drents en daorbai het Rowolmers 
moet toch wat meer andacht kriegen. 
Schrieven en praoten….. Het schrieven in 
het Drents is ok niet zo stoer. Je zein wel 
vaok dat as der in het plat schreven wordt, 
dat de ‘e’ in woord’n weglaoten wordt, 

maor dat is niet de bedouling, wai weiten 
toch allemaol dat de ‘e’ neit oetsproken 
wordt. Dat bennen oetspraokregels, zoas 
der zo veul bennen, denk mor an woorden 
as cadeau en Philips.

Mor het praoten is niet zo makkelijk. Dat 
wör van ’t zummer nog es weer pienlijk 
dudelijk bai het Openluchtspel. Het was 
bai sommige speulers Nederlaands met 
hier en daor wat Drentse woorden der deur 
hen. Of je kregen vrumde ‘vertaolingen’, 
dan heur je opeins: “Haol de kruuwaogen 
even op.” Mor in ‘t Rowolmers is dat een 
‘kaor’. A’j een stuk in ’t plat speulen willen, 
dan moeten de speulers dat ok kunnen en 
aans moe’j het laoten. Dan wordt het haalf 
stront, haalf regenwaoter. 

Het Hoes van de Taol kan zich beter met 
dit soort zaoken met bemuien.

Dorpsagenda

zondag 20 november 2022   
Het Rode Hert nodigt uit: Jazz sessie, 
15.00 uur, Het Rode Hert

zaterdag 26 november 2022   
Pubquiz, Dorpshuis

woensdag 30 november 2022   
Informatieavond zonnepanelen, 
Energiek Roderwolde, 20.00 uur, MFA

donderdag 1 december 2022   
Live cd opnames Frans Vermeerssen 
Trio,  20.00 uur, Het Rode Hert 

vrijdag 2 december 2022   
Vrouwencafé,  17.00 - 19.00 uur, Het 
Rode Hert 

Vervolg op p.26
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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 december 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

Dorpsagenda (vervolg)

zaterdag 3 december 2022   
Olieslaan molen, geopend  van 13.30 tot 
16.30, Olie- en korenmolen ‘Woldzigt

zondag 4 december 2022   
15.00 uur, Kaisar, Het Rode Hert

woensdag 7 december 2022   
Algemene jaarvergadering IJsvereniging,  
20.00 uur, Het Rode Hert 

donderdag 8 december 2022   
Live cd opnames Jonathan Rhodes,  
20.00 uur, Het Rode Hert 

vrijdag 9 december 2022   
 Kerstworkshop, Dorpshuis (opgave 
tot 5 december)

woensdag 14 december 2022   
Koffieochtend: iedere 2e woensdag van 
de maand vanaf 10.00  uur, Dorpshuis

woensdag 14 december 2022   
Afvalkraam: iedere 2e woensdag van de 
maand van 10.00 - 14.00 uur, MFA

zondag 18 december 2022   
Het Rode Hert nodigt uit: Jazz sessie, 
15.00 uur, Het Rode Hert

donderdag 22 december 2022   
Sjoelclub, 19.30 uur, Het Rode Hert

vrijdag 30 december 2022   
 Jeugdsoos, 19.00 - 22.00 uur 
Dorpshuis

zaterdag 31 december 2022   
 Oliebollenactie Dorpshuis

zaterdag 31 december 2022   
 Oudejaarsborrel, tijden volgen, 
Dorpshuis



Dit kan uw advertentie zijn.

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

www.agritoer.com 
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www.deessentie.com

  



 

   
 
 
  
    
   
   



 

 


  

 
 



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



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 

 
 


