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Van de redactie
Hans Noordhof

Welkom bij de nieuwste editie van de 
Wolmer. In dit nummer kunt u lezen 
dat de ijsbaan winterklaar is en dat de 
nieuwe bestrating van het openluchtthe-
ater afgerond is. Dorpsbelangen heeft van 
de gemeente een brief ontvangen over de 
strooiroute, het verslag hiervan is opgeno-
men in deze editie.

Wij wensen u veel leesplezier over al het 
moois dat in Roderwolde gebeurt. Zoals 
altijd waarderen we uw steun en feedback, 
dus laat het ons weten als er iets is dat u 
graag zou willen zien in toekomstige edi-
ties van de Wolmer.

Namens de Wolmer wensen wij u prettige 
feestdagen en een gezond en voorspoedig 
2023.
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grote foto voorkant: Dirk Magré

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

Blad-blad en nog eens blad
Het is ongewoon, dat er in december nog 
zoveel blad aan de bomen zit. Maar ook dit 
is het gevolg van de veranderende klimaat-
omstandigheden.. Toch zijn er al de nodige 
hoeveelheden gevallen, want her en der 
in het dorp verrijzen, al dan niet omheind, 
op allerlei plekken bladbakken. En er zijn 
door de gemeente inmiddels al verschei-
dene leeggehaald.

Ik twijfel er niet aan, dat dat nog wel een 
paar keer zal gebeuren.

IJsbaan winterklaar
Blad aan de bomen of niet, het bestuur 
van de IJsvereniging heeft de ijsbaan 
volgepompt met water. Laat de winter 
maar komen. En misschien hebt u op het 
moment dat u deze krant leest, wel al op 
de schaatsen gestaan, want de weersvoor-
spelling op dit moment voor de komende 
dagen is matige vorst in de nacht en tem-
peraturen rond het vriespunt overdag.

Nieuwe bestrating bij het openluchttheater
De fa. Alberts uit Roden heeft nieuwe 
bestrating aangelegd op de tribunes bij 
het openluchttheater. De tegels die er 
lagen, waren van verschillende maten, 
zodat het bij herstelwerkzaamheden lastig 
was, om het weer voor elkaar te krijgen. 
Het bestuur heeft besloten tot volledige 
nieuwe bestrating. Dat is nu gebeurd en 
kan het openluchtspel wat dit aangaat weer 
jaren vooruit.

Sinterklaas is op 5 december op bezoek 
geweest in de school
Via het Schoolnieuws kunt u daar meer 
over lezen.
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Kerstsfeer in het dorp
Kerst is toch altijd een bijzondere tijd. Ook 
in Roderwolde e.o. kun je dat merken aan 
de verlichting. Op heel veel plekken zie je 
‘s avonds lampjes branden.

Op de foto’s een kleine impressie van wat 
er zoal te zien is.

Carbidschieten op oudejaarsdsag
Het carbidteam Roderwolde heeft zich 
weer voorbereid op het traditionele 
carbidschieten.

Vanaf 10.00 uur zullen ze op oudejaarsdag 
vanaf het sportveld bij het dorpshuis het 
oude jaar uitknallen.

U bent daarbij van harte welkom. Maar 
neem wel gehoorbeschermers mee.

IJspret
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Bezoek van de Rommelpiet
Op vrijdag 2 december kwamen de kin-
deren op school aan in een enorme 
puinhoop... Hij was weer langs geweest 
hoor; de rommelpiet!

Gelukkig weten de kinderen precies waar 
alles hoort en was alles binnen no-time 
weer netjes. Piet had een ook presentje 
voor iedereen achtergelaten. De meesters 
en juffen hopen dat Sinterklaas volgend 
jaar een opruimpiet stuurt.

Sinterklaasfeest
Op maandagochtend 5 december kwam 
Sinterklaas weer aan in de haven van 
Roderwolde. I.v.m. het Pietentekort had hij 
dit jaar maar 1 Piet bij zich. Samen zaten 
zij in een klein bootje. De stoomboot paste 
niet onder het fietsbruggetje door, aldus 
Sinterklaas.

Wat waren de kinderen blij om hem weer 
te zien! We hebben de Sint toegezongen en 
zijn daarna met hem naar school gelopen. 
Sinterklaas heeft de groepen bezocht en 
de kinderen van groep 1 t/m 5 zijn verblijd 
met prachtige cadeaus. In de bovenbouw 

hebben surprise- en dichtpieten gezorgd 
voor een geslaagd Sinterklaasfeest.

Groep 6/7/8 gaat naar het Techlab in Eelde!
Het Techlab, op het terrein van scholenge-
meenschap Terra in Eelde, is een initiatief 
van Sterk Techniek Onderwijs.

De kinderen gaan 2 dagdelen (in maart 
en april) kennismaken met allerlei facet-
ten uit de techniek. Professionals uit de 
verschillende technische werkvelden bege-
leiden de kinderen in het lab.
h In totaal zijn er drie lokalen waar ver-

schillende soorten techniek worden 
bedreven:
h Er is een hard techniek-lokaal, daar 

wordt gewerkt met hout en metaal.
h Er is een 21e vaardigheden-lokaal. 

Daar vind je 3D-printers, lasersnij-
ders en robots waarmee je kan leren 
programmeren. 

En er is een multimedia-lokaal. Daar werk 
je met en VR-bril en met computer en 
camera’s.
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Kortom, een mooie aanvulling op ons 
onderwijs!

Kerstfeest 2022
Afgelopen jaren moesten we, door de 
Coronapandemie, onze festiviteiten vaak 
aanpassen. Dit jaar kunnen de kinderen 
eindelijk weer smullen van een kerstbuffet 
dat door ouders is klaargemaakt en wordt 
opgediend door de OV in mooie kersts-
feren… Aansluitend zullen de kinderen 
onderdeel zijn van een kerstwandeling 

voor en door het dorp. In samenwerking 
met Sybrand van Dijk komen we met ver-
schillende partijen uit Roderwolde samen 
om deze wandeling mogelijk te maken. 
Onderweg kunnen de genodigden kijken 
en luisteren naar verschillende verhalen 
en liedjes. Iedereen is welkom!

Fijne feestdagen
Namens het hele team van OBS Het Palet 
wensen wij alle lezers van de Wôlmer pret-
tige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!



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    
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Groep 6,7,8
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Peuterspeelgroep Dreumes

Zo de laatste maand van het jaar is alweer 
begonnen en wat voor één! December,  
altijd leuk die gezellige feestmaand. Maar 
voor veel kinderen ook een hele intense en 
drukke maand.

De kinderen waren nog maar net op vrij-
dag 11 november langs de deuren geweest,  
stond Sinterklaas de volgende dag alweer 
aan wal.

We maakten natuurlijk allerlei knutsels 
waaronder een echte pietenmuts! Ook 
probeerden we een nieuw recept voor: 
pepernotenklei.. heerlijk om mee te klie-
deren! We deden ook een echte pietengym 
waarbij de kids beloont werden met een 
heus pietendiploma.

De welbekende liedjes werden natuurlijk 
geoefend en dan was het natuurlijk de 
vraag of Sinterklaas ook langs zou komen 
op de peuterspeelgroep?

Vrijdag 2 december kwamen we allemaal 
op school en het was één grote troep! Wat 
bleek? Sinterklaas had voor de peuters 
een brief achter gelaten waarin stond dat 
hij die nacht was langsgekomen samen 
met zijn rommelpieten! Gelukkig had-
den ze voor de kinderen leuke cadeautjes 
meegebracht om mee te spelen op de peu-
terspeelgroep. Dank u wel Sinterklaas daar 
zijn we heel blij mee.

Inmiddels zijn de kerstversieringen alweer 
uit de dozen gehaald en gaan we rustig 
door met feest vieren! 

Alvast hele fijne kerstdagen en een voor-
spoedig 2023 gewenst!

BSO de Boemerang

We hebben een drukke tijd achter de rug.

Het begint al met Sint Maarten, daarna een 
aantal verjaardagen die we natuurlijk ook 
op de bso vieren.

Dan komt Sinterklaas bij ons op bezoek 
met prachtige cadeaus, heel veel knutsel 
materiaal, een walky talky, en een aantal 
spellen.

Super gezellig om dit samen te spelen!

We hebben van een dorpsgenoot een tas 
vol knutselspullen gekregen.

Hier maken we kerststukjes van, dank je 
wel namens ons allen!

We wensen iedereen fijne feestdagen en 
een gezond 2023!

Groeten van het bso team!



 

 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

Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Beste dorpsgenoten,

De jaarwisseling staat alweer voor de 
deur. 2022 afsluiten en op naar 2023. Het 
bestuur van Dorpsbelangen heeft op 10 
december de kerstboom weer opgetuigd 
op de hoek Hoofdstraat-Kruiskamp. Tot 
oudejaarsdag kan iedereen weer genie-
ten van dit stukje extra gezelligheid in 
het dorp. Lees hieronder wat er speelt 
EN ook dat we hulp inroepen van de 
dorpsbewoners.

ALV 24-11-2022
Op 24 november heeft de ALV van de 
vereniging Dorpsbelangen Roderwolde, 
Foxwolde, Sandebuur en Matsloot plaats-
gevonden. Deze vond plaats in MFA de 
Doefkamp. De opkomst was niet groot. 
Aan de afmeldingen te horen ging er een 
griepgolf door het dorp op dat moment. De 
agenda en de verdere presentatie waren 
deze keer te volgen op het Smartbord. 
Minder papier en positieve reacties hierop. 

Het verslag van maart 2022 is vastgesteld 
en verder hebben we gesproken over:
h De schouw en de nog openstaande 

actiepunten
h Terugkoppeling bestuurlijk overleg met 

wethouder Robert Meijer (18-7-22)
h Stand van zaken Energiek Roderwolde
h Overzicht ODA-budget

Strooiroute
Dorpsbelangen heeft een brief ontvan-
gen van de gemeente over het (niet) 
strooien van het fietspad Brunlaan, tussen 
Roderwolde en de provinciale weg N372. 
Tijdens de ALV hebben we ook dit onder-
werp besproken. We hebben veel fietsende 

inwoners en wij snappen het belang van 
dit onderwerp. Niet voor niets zijn we al 
jaren in gesprek met de gemeente hierover. 
Ook veel inwoners hebben zelf hun beklag 
gedaan bij de gemeente hierover.

Uit deze brief blijkt helaas dat deze route 
niet gestrooid gaan worden en dat er ook 
geen alternatieven zijn (behalve de route 
via Moleneind). Bezwaar maken is niet 
mogelijk.

Hieronder de brief met de toelichting van 
de Gemeente.

Bij Dorpsbelangen Roderwolde komen 
veel vragen binnen over het stand-
punt van de gemeente over het niet 
strooien van het fietspad Brunlaan, tus-
sen Roderwolde en de provinciale weg 
N372 (Groningerweg). De gemeente 
begrijpt dat deze vragen worden gesteld. 
Hieronder legt de gemeente uit waarom 
zij geen mogelijkheid zien om op dit 
fietspad te strooien. Daarnaast wijst de 
gemeente op een alternatieve route bij 
gladheid. U kunt ook de informatie op 
de website van de gemeente raadplegen 
voor meer uitleg https://noordenveld.nl/
gladheid-bestrijden.

Gemeentes bepalen in principe zelf waar 
wel en waar niet gestrooid wordt bij glad-
heid. De gemeente Noordenveld richt zich 
daarbij onder meer op doorgaande wegen 
en hoofdroutes, zodat hulpdiensten en 
het openbaar vervoer kunnen blijven rij-
den. Daarnaast hebben we bepaald welke 
fietsroutes in de gemeente doorgaande 
fietsroutes zijn. Dit zijn bijvoorbeeld routes 
naar scholen en grotere plaatsen.
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Geen doorgaande fietsroute
Er zijn vragen gesteld over wat de definitie 
van een doorgaande fietsroute is. Omdat 
veel inwoners van de gemeente via het 
fietspad Brunlaan naar de stad Groningen 
fietsen, vinden we dat de term ‘doorgaande 
fietsroute’ in dit geval niet gelukkig geko-
zen is. We bieden u onze excuses aan voor 
de verwarring die hierover is ontstaan.

Het fietsnetwerk van de gemeente 
Noordenveld bestaat uit verschillende 
categorieën, waaronder het primaire 
fietsnetwerk en het secundaire fietsnet-
werk. Dit is vastgelegd in het Basisfietsplan 
Noordenveld (2018), dat vastgesteld is door 
het college. Op het kaartje in de bijlage ziet 
u waar in onze gemeente primaire fiets-
routes en secundaire fietsroutes liggen. U 
kunt op het kaartje zien dat de fietsroutes 
van en naar Roderwolde onderdeel zijn 
van het secundaire fietsnetwerk. Primaire 
fietsroutes voldoen aan de hoogste richt-
lijnen. Deze zijn bijvoorbeeld allemaal 
onderdeel van een strooiroute. Voor 
secundaire fietsroutes geldt de richtlijn dat 
deze bij voorkeur onderdeel zijn van een 
strooiroute.

Geen mogelijkheid om te keren
Het fietspad en het bruggetje zijn vrij smal 
en hebben scherpe bochten. Onze strooi-
wagens zijn te groot om te strooien op 
deze route. Maar ook met kleiner materi-
eel is strooien op deze route lastig, omdat 
de brug niet gepasseerd kan worden en er 
geen keermogelijkheid is. Daarnaast ligt 
het fietspad deels in een erg donker gebied. 
We vinden het niet verantwoord om in 
dit deel tijdens winterse omstandigheden 
in het donker te strooien. Om die reden 

besteden we deze strooiwerkzaamheden 
ook niet uit.

Niet strooien in natuurgebied
Er is eerder overleg geweest met 
Staatsbosbeheer, dat natuurgebied De 
Onlanden beheert. Staatsbosbeheer gaf 
daarbij aan dat bij voorkeur in dit gebied 
niet gestrooid wordt voor het behoud van 
de aanwezige flora en fauna. Wanneer 
er wel wordt gestrooid, gebeurt dit met 
pekelwater en in kleine hoeveelheden. 
Bruggen in De Onlanden mogen niet wor-
den gestrooid, omdat het zout dan in het 
water terechtkomt. Daarom wordt alleen 
op de ontsluitingswegen en bij hoge uit-
zondering de bruggen in die wegen in het 
natuurgebied gestrooid. Dit is noodzakelijk 
voor de bereikbaarheid voor onder meer 
hulpdiensten.

Alternatieve route wordt wel gestrooid
Fietsers kunnen bij gladheid kie-
zen voor een alternatieve route via de 
Roderwolderweg en het Moleneind. Op 
deze route wordt bij winterse omstan-
digheden wel gestrooid, ook bij de 
landbouwsluis in het Moleneind.

Extra alternatieve route
Over enkele jaren gaat het fietspad aan 
Matsloot onderdeel uitmaken van de 
doorfietsroute Leek-Groningen. Dit fiets-
pad wordt dan ook gestrooid en is dan een 
extra alternatief om bij winters weer van-
uit Roderwolde naar Groningen te fietsen. 
Op dit moment wordt bij Matsloot alleen 
de rijbaan gestrooid, maar het fietspad niet.

Dorpsbelangen staat nu eigenlijk met de 
rug tegen de muur en zal dit punt parke-
ren omdat er geen oplossing voorhanden 
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is op dit moment. Ook wij hadden dit 
graag anders gezien. Toch zullen we bij de 
gemeente blijven benoemen dat dit echt 
een pijnpunt is in ons dorp. 

Verdwenen verkeersborden/schrikhekken
Het afgelopen jaar zijn er veel verkeers-
borden verdwenen in en rondom ons dorp. 
Ook meerdere schrikhekken zijn vernield. 
Een grote kostenpost voor de gemeente, 
maar het kan ook lijden tot gevaarlijke 
situaties! Omdat de vervangingskosten 
hoog zijn worden de borden/schikhekken 
niet allemaal vervangen.

Zullen we er samen voor zorgen dat we de 
mensen erop aanspreken, mocht je iets zien of 
horen? En zie je ergens borden liggen/hangen, 
neem dan contact op met de gemeente.

Verkeersveiligheid in en om het dorp 
“MEEDENKERS” GEZOCHT
Regelmatig ontvangen we meldingen over 
de verkeersveiligheid in en om ons dorp. 
Bewoners maken zich zorgen. Deze mel-
dingen gaat o.a. over:
h Te hard rijden binnen en buiten de 

bebouwde kom
h Onoverzichtelijke kruisingen (Hoek 

Pastorielaan/Hoofdstraat, Hoek 
Hooiweg/Achtersteweg)

h Onoverzichtelijke weg 
(Roderwolderweg)
h Groot verkeer in het dorp

We schreven al eerder dat we deze punten 
hebben besproken met de Gemeente en 
met de wijkagent. Helaas is er vanuit die 
hoek geen ruimte om te handhaven. Toch 
willen we met jullie kijken wat we wel 
kunnen doen.

GEZOCHT: Wij zoeken dan ook dorpsbewo-
ners die samen met ons willen meedenken 
over de verkeersveiligheid in en om ons dorp.

Veilig Verkeer Nederland heeft bij-
voorbeeld buurtacties waarmee we de 
verkeersveiligheid misschien kunnen 
verbeteren.  
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Voor meer info, zie Veilig Verkeer 
Nederland (vvn.nl) Maar er zijn vast ook 
andere dingen te bedenken. Het doel is 
bewustwording. Maar ook om aan de 
hand van de uitkomsten weer in gesprek 
te komen met de gemeente over de veilig-
heid in en om ons dorp. Het bestuur van 
Dorpsbelangen kan en wil dit niet alleen 
doen. Vandaar deze oproep.

Dus heb je interesse om samen met 
ons aan de slag te gaan met de ver-
keersveiligheid, meldt je dan aan via 
info@dorpsbelangenroderwolde.nl.

Ontwikkelingen Westpoort-Matsloot
Op 30 november was er een inloop-
markt in Oostwold over de gebiedsvisie 
Westpoort-Matsloot. Daar werd het con-
cept regionaal raamwerk gepresenteerd. 
De groene randen om het gebied zijn 
ingetekend. De mogelijke invullingen van 
het gebied werden gepresenteerd. Dit alles 
is terug te zien op Gebiedsontwikkeling 
Matsloot-Westpoort - Provincie Groningen.

Aan de hand van de inbreng op deze 
bijeenkomst wordt er een adviesrapport 
voor de vijf overheden, die opdrachtgever 
zijn voor het raamwerk, opgesteld. Deze 
zal in februari worden gepresenteerd en 
ook gepubliceerd op de website van de 

provincie Groningen. Daarna gaan de 
opdrachtgevers om tafel over de verdere 
invulling. Het is niet duidelijk wanneer de 
exacte invulling van het gebied bekend is. 
Wij verwachten dat dit nog wel even kan 
duren. Tot die tijd geen duidelijkheid over 
het mogelijke zonnepark bij Matsloot. Wij 
houden jullie op de hoogte als er ontwik-
kelingen zijn.

Bijeenkomst de Brede Overleggroep Kleine 
Dorpen (BOKD)
Op 14 november jl. is Dorpsbelangen aan-
wezig geweest bij een bijeenkomst van 
De Brede Overleggroep Kleine Dorpen 
(BOKD) in Roderesch. Hierbij waren 
meerdere bestuursleden vanDorpshui-
zen en Dorpsbelangen uit de gemeente 
Noordenveld aanwezig. Gesproken is 
over onderwerpen die in de verschillende 
dorpen spelen. Verder zijn ideeën uitge-
wisseld onder andere over Zorg en Welzijn, 
Verkeersveiligheid en bereikbaarheid/
Openbaar Vervoer. Ook is er gesproken 
over de verschillende rollen en functies 
die de Dorpsbelangenorganisaties in de 
dorpen vervullen. Op dit terrein kan de 
BOKD ondersteuning bieden in de vorm 
van adviezen en het houden van enquêtes. 
In de komende bestuursvergadering zullen 
we bespreken wat BOKD concreet voor ons 
kan betekenen.

Vriendelijke kerst en nieuwjaarsgroet,

Bert, Gerda, Rina, Henk, Erik en Inge
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Dorpshuis

Historie dorpshuis Roderwolde
In de vorige uitgave van De Wôlmer gaf ik 
aan de komende maanden een aantal arti-
kelen over de historie van het dorpshuis te 
gaan schrijven.

Vanwege de viering van ons 50-jarig 
jubileum in 2022 heb ik alle oude handge-
schreven notulenboeken doorgeworsteld 
naar de zoektocht voor oud-bestuursleden.

In een tijdsbestek van 50 jaar is het ont-
zettend interessant, hoe een gymzaaltje 
met toneel en een paar kleedkamers voor 
de korfbalvereniging, langzamerhand is 
uitgegroeid met een vergaderruimte, naar 
een sportkantine en vervolgens naar een 
multifunctioneel gebouw met de lagere 
school en peuteropvang en met een heel 
actief dorpshuis in de laatste jaren.

Nadat in 1964 het korfbalveld De 
Doefkamp was aangelegd, werd al snel 
duidelijk, dat door de groei van de korf-
balvereniging ODA ook behoefte was aan 
eigen clubgebouw met kleedkamers op 
het terrein. De lagere school klaagde ook 
al jaren over het gebrek aan gymruimte 
in de koude jaargetijden. Na jaren van 
overleg door alle betrokken partijen met 
Dorpsbelangen werd op 24 oktober 1966 
een eerste vergadering gehouden met 
raadslid Jan Datema als tijdelijke voorzit-
ter en alle verenigingen uit het dorp. De 
provincie Drenthe had geld beschikbaar 
gesteld voor het oprichten van dorpshui-
zen in zoveel mogelijk Drentse dorpen, 
om de leefbaarheid en de voorzieningen 
in stand te kunnen houden. Op de eer-
ste vergadering werd al gauw duidelijk, 
dat het beschikbare bedrag van Rijk en 
Provincie ook door de gemeente Roden 
moest worden toegezegd. Eveneens werd 

als eis gesteld, dat de gemeenschap 10% 
van de kosten moest inbrengen. Een eer-
ste bouwplan lag ook al op tafel en werd 
gepresenteerd met een begroting van 
135.000,= gulden. Hoofdschuddend en 
nog vol vragen ging een ieder naderhand 
op zoek naar middelen om als dorp een 
bedrag van 13.000,= gulden te kunnen 
inzamelen.

Bijna een jaar later, op 5 oktober 1967, was 
een tweede overleg, waarbij er geen toe-
zegging kwam van de gemeente Roden, 
om het budget beschikbaar te stellen, 
maar wilden de ambtenaren wel op korte 
termijn een investeringsbegroting, een 
exploitatieopzet met gebruikersplan en 
een ontwerp statuten voor de oprichting 
van een dorpshuis. Op eind november 
ging er nog een delegatie uit het dorp naar 
dorpshuis ’t Haantje in Sleen, om daar een 
pas gebouwd dorpshuis te bekijken.

In februari 1968 werd een nieuw plan 
gepresenteerd met een kostprijs van 
160.000,= gulden, maar de meeste ver-
enigingen vonden dit een te duur 
plan. Alweer een jaar later, in augus-
tus 1969, werd door de heer Topper van 
het Werkvoorzieningsschap een nieuwe 
tekening gepresenteerd met een totale 
bouwsom van slechts 90.000,= gulden en 
werden de kans van slagen opeens een 
stuks groter.

Een maand later lag er ook een gebruikers-
plan op tafel en werden de jaarlijkse kosten 
voor een dorpshuis ingeschat op ongeveer 
3300,= gulden per jaar. Afgesproken werd 
om alle inwoners van de dorp te bezoeken 
voor een jaarlijkse bijdrage.
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Op de 9e vergadering, op 28 oktober 1969 
werd uiteindelijk een bestuur gevormd met 
afgevaardigden van alle verenigingen: 
h Oudercommissie Jannes Bolhuis
h VOOR Reint Cremer
h Gemeente Roden Jan Datema
h Korfbalvereniging ODA Hendrik 

Doedens
h Toneelvereniging Luut Hoff
h Dorpsbelangen Eerde Jansma
h IJsvereniging Gerrit Luinge
h Vrouwenvereniging Ida Oosterhof
h Ned. Herv. Kerk Anne ter Steege
h Openbare Lagere School Peter van der 

Velde

Hierna wordt bijna maandelijks vergaderd 
en worden de plannen echt concreet.

De Boerenleenbank schenkt 1000,= gulden 
en Vereniging van Volksvermaken Roden 
zelfs 4000,=.

Aan toezeggingen van donateurs is al 
jaarlijks 1570,= gulden binnengehaald en 
besloten wordt om een grote verloting te 
organiseren van 1000 loten voor 2,50 gul-
den per stuk. Als hoofdprijzen worden een 
koelkast, platenspeler en draagbare radio 
op de kop getikt.

Besloten wordt om de tekening te 
gaan aanpassen met een groter toneel 
en tevens geschikt als vergaderlokaal. 
Eveneens moet een keuken aangebouwd 
worden, alsmede een bergruimte met 
een scheidsrechters- ruimte voor de 
korfbalvereniging. 

Het Werkvoorzieningsschap komt met 
een aangepaste tekening en inclusief tafels 

en stoelen, inventaris en grond komen de 
totaalkosten op 130.000,= gulden.

Van de eigen inbreng van de gemeenschap 
is inmiddels 8000,= gulden binnen en is 
men driftig op zoek naar de resterende 
5000,= gulden.

Via een vrije gift in een blanco enve-
loppe bij alle woningen in het dorp wordt 
gehoopt op voldoende steun. In totaal 
worden 85 enveloppen rondgebracht en na 
opening bleek hier bedragen van 2 gulden 
tot 100 gulden in te zitten. Totaal werd 
door deze actie 1980,= gulden opgehaald.

Teleurstellend is echter, dat in een vol-
gende vergadering nog twee enveloppen 
zijn binnengekomen en na opening 
slechts twee keer 5 gulden kan worden 
bijgeschreven.

In de 21e vergadering, op 28 september 
1970, is de financiering rond. Aan toe-
zeggingen en beschikbare budgetten van 
overheidswege is totaal 140.000,= beschik-
baar. De bouwvergunning is ingediend en 
op voorhand worden al 13000 metselste-
nen uit een restpartij aangekocht.

De woensdag erop wordt door de 
Gemeente Roden en in het bijzijn van 
enkele bestuursleden uiteindelijk het 
bouwperceel uitgezet en kan de daad-
werkelijke bouw, na bijna 4 jaar aan 
voorbereiding, van start gaan!

wordt vervolgd. 

Henk Buring
Voorzitter Stichting Dorpshuis Roderwolde
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Terugblik
In december is het altijd leuk om terug te 
kijken op het afgelopen jaar.

Na twee stille jaren, gingen we weer voor-
zichtig aan de slag. Iedereen had zin om 
weer te starten, maar we moesten ook 
wel een beetje zoeken. Het dorpshuis was 
nieuw en nog niet volledig vertrouwd. We 
hadden wisselingen in het bestuur gehad 
en dan moet je toch een beetje je plekje 
vinden. We begonnen voorzichtig met 
het oppakken van oude activiteiten, later 
aangevuld met nieuwe activiteiten. Ook 
wisten jullie ons goed te vinden, de kan-
tine staat tegenwoordig geen week meer 
leeg. Wat is het een fijne sfeervolle plek 
geworden. 

In het voorjaar begon de aanpak van de 
groene ontmoetingsplek, wat is er hard 
gewerkt. Een veld dat jarenlang dienst 
heeft gedaan als korfbalveld, werd een 
groene oase afgewisseld met speel-
toestellen. Een jeu de boules baan, die 
ondertussen al flink gebruikt wordt door 
jong en oud. De opening van de groene 
ontmoetingsplek met een dorpspick-
nick werd druk bezocht. En wat stonden 
die tafels vol met heerlijk zelfgemaakte 
gerechten.

Dit jaar is ook de jeugdsoos gestart. 
Tegenwoordig hebben we elke laatste 
vrijdag van de maand een jeugdsoos, de 
kinderen hebben een plek gekregen om te 
hangen, te griezelen, spelletjes te spelen en 
gewoon lekker zichzelf te zijn en niets te 
moeten.

En als klap op de vuurpijl zijn we dit jaar 
50 jaar geworden! We hebben dit uitbundig 

gevierd. Eerst met oud-bestuursleden, 
daarna een goedbezochte dansavond voor 
alle donateurs.

Geluidsinstallatie
Vanaf mei zijn we bezig geweest met een 
geluidsinstallatie voor het dorpshuis. Eerst 
moesten we uitzoeken wat we nou precies 
wilden, want er zijn verschillende moge-
lijkheden en opties met verschillende 
prijskaartjes. 

Uiteindelijk hebben we in samenwerking 
met de geluidscommissie een goed sys-
teem kunnen kiezen.

Na uren klussen door de geluidscommis-
sie kon MM concept het systeem komen 
tunen. En sinds deze maand is het dan al in 
gebruik. Het systeem is makkelijk te bedie-
nen en de verschillende bronnen zoals 
microfoon, computer en telefoon wisselen 
elkaar feilloos af.

Kerstworkshop 
In de week na Sinterklaas was er een 
kerstworkshop.

De kerstworkshop was volledig uitver-
kocht en er stonden zelfs nog dames op de 
wachtlijst voor het geval dat we afmeldin-
gen zouden krijgen. 

Om 19:00 druppelde iedereen binnen. We 
werd ontvangen met een kopje thee of 
koffie met een kerstkransje en een kerst-
muziekje op de achtergrond.

Na een korte instructie door Tea konden 
we aan de slag. We kregen een ring van 
sial touw en die mochten we bekleden met 
groen. Allemaal gingen we naar huis met 
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een totaal verschillende krans. Het was 
een gezellige en productieve avond. 

We hopen in de toekomst meer van deze 
avonden te organiseren. Heb je een leuk 
idee laat het ons weten.

Dank
We zijn ontzettend dankbaar. Dankbaar 
voor de vrijwilligers die het dorpshuis heb-
ben gebracht naar wat het nu is. Dankbaar 
voor al onze donateurs en andere gebrui-
kers van het gebouw. Dankbaar dat jullie 
ons zo graag willen helpen. Vele han-
den maken licht werk en samen is het 
veel gezelliger. Dank aan de werkgroep 
`Groene ontmoetingsplek Roderwoldè . De 
geluidscommissie zijn we buitengewoon 
dankbaar, jullie staan altijd voor ons klaar 
en afgelopen tijd hebben jullie heel wat 
uurtjes gestoken in het aanleggen van de 
geluidsinstallatie.

En dankbaar dat we het als bestuur zo 
goed met elkaar kunnen vinden. Iedereen 
heeft zijn eigen kwaliteiten, we vullen 
elkaar goed aan. We weten wanneer we 

even hard moeten werken maar het is 
vooral ook gezellig.

Komende activiteiten.
h Oliebollen actie en Oudjaarsborrel 31 

december

Steun het dorpshuis en bestel uw ollie-
bollen bij ons. Alle oliebollen worden op 
oudjaarsdag gebakken door Bakkerij Van 
Esch. Dus lekker verse bollen waar je niet 
voor in de rij hoeft te staan! Wij brengen 
uw bestelling zaterdag 31 december voor 
13.00 bij u thuis langs.

Op oudjaarsdag mag dan ook eindelijk 
onze oudjaarsborrel weer doorgaan. Vanaf 
15.00 gaat de bar open en de muziek aan. 
De gymzaal zal open zijn voor de jeugd om 
zich te vermaken. Buiten zal is traditioneel 
carbid schieten.
h Lasergame 14 januari

Na het succes van vorig jaar zullen we dit 
jaar opnieuw een lasergame organiseren. 
De gymzaal zal ook dit jaar weer verande-
ren in een laserarena. De obstakels zullen 
vetter en steviger zijn dan vorig keer. Dit 
wil je niet missen!!

En voor de ouders: op het einde van de 
avond mogen jullie misschien ook nog een 
rondje en tijdens het lasergamen is de bar 
open.

h Jeugdsoos 27 januari

Elke laatste vrijdag van de maand, 30 
december slaan we even over. Dus de vol-
gende soos is op vrijdag 27 januari.
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IJsvereniging Roderwolde

Een bijzondere jaarvergadering 
IJsvereniging Roderwolde

De algemene jaarvergadering werd dit 
jaar op 7 december in café het Rode Hert 
gehouden onder voorzitterschap van Piet 
Boelen met 12 aanwezige leden.

De jaarvergadering staat altijd, sinds de 
oprichting, gepland op de laatste donder-
dag in november in café het Rode Hert. 
Dorpsbelangen had op deze datum een 
vergadering uitgeschreven, waardoor 
de ijsvereniging voor deze datum heeft 
gekozen. 

De voorzitter gaf aan dat er vroe-
ger een overzicht opgesteld werd door 
Dorpsbelangen met de data van de ver-
schillende activiteiten/vergaderingen, 
waardoor 2 activiteiten op dezelfde datum 
konden worden voorkomen.

Het was een bijzondere vergadering, 
doordat in 2020 en 2021 deze jaarverga-
deringen i.v.m. Corona niet door konden 
gaan. Alle aftredende bestuursleden, 
keurmeesters baancommissarissen zijn 
daardoor 2 jaar langer aangebleven.

In de “Coronatijd” stopte de penningmees-
ter. Er werden mensen benaderd voor 
deze functie, er werd niemand gevonden. 
Daarna werd er een oproep gedaan in de 
Wolmer, waar niemand op reageerde.

Er kwam begin 2021 een ijsperiode waar-
door er 4 dagen geschaatst kon worden. 
Maar voordat er toestemming verleend 
werd om de baan te openen, moest er 
een protocol ingeleverd worden bij de 
Gemeente Noordenveld. Het bestuur kreeg 

toestemming de baan te openen, maar 
de kantine moest dicht blijven en de 1,5 
meter-regel diende toegepast te worden. 
Er moest met vaste tijdblokken gewerkt 
worden.

En tijdens een tijdblok kwam een nieuwe 
inwoonster van Foxwolde schaatsen, niet 
wetende dat de baan bijna gesloten zou 
worden. Er konden toen nog maar 2 rond-
jes geschaatst worden. 

Teleurgesteld stapte de inwoonster op de 
voorzitter af, Piet Boelen, met de woor-
den “heb vandaag al mijn werkzaamheden, 
door verplicht thuiswerken, zo gepland 
dat ik om 4 uur naar de ijsbaan kon om nog 
even lekker te schaatsen en nu moet ik al 
stoppen”.

Door het gesprek dat daarop volgde bleek 
dat ze uit een schaatsfamilie kwam en het 
wel en wee van een natuurijsbaan kende. 
Vader was bestuurslid van ijsvereniging 
Garmerwolde. Piet Boelen zag zijn kans 
schoon en vertelde dat het bestuur op zoek 
was naar een penningmeester en vroeg of 
dit niet iets voor haar was. 

Na enig nadenken stemde ze toe en had de 
ijsvereniging een nieuwe penningmeester, 
Japke Hartog.

Bijzonder is ook dat Japke de eerste 
vrouwelijke penningmeester is in het 
126-jarige bestaan van de vereniging. En 
toeval of niet Japke woont nu in het huis 
van Grietje Cremer, de eerste vrouw die in 
1979 de jaarvergadering bezocht. Japke is 
tijdens de vergadering unaniem gekozen 
als penningmeester.
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Verder kwam in de vergadering o.a. aan de 
orde:
h De gemeente Noordenveld €3.960,-- van 

de gevraagde €7.400,-- heeft uitge-
keerd, in het kader van het Integraal 
Sportaccomodatieplan (ISAP). Het geld 
was bedoeld voor o.a. asbestsanering, 
nieuwe dakplaten, nieuwe deuren en 
LED-verlichting. Omdat niet alles werd 
gehonoreerd werd het bovenstaande 
bedrag uitgekeerd.
h Het dagelijks bestuur is ingeschreven in 

het UBO-register, wat verplicht is door 
Europese regelgeving. Daarin is vast-
gelegd de omvang en de aard van het 
belang van het bestuurslid.
h Er is een protocol opgesteld inzake 

de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR). Dit kan aan 
de notaris aangeboden worden zodat 
hij daarmee de statuten kan passen. 

De vergadering ging akkoord met dit 
protocol.
h Schoolschaatsen op de ijsbaan 

Kardinge. De school is hierover 
benaderd.

Tijdens de vergadering is er geknobbeld. 
Winnaar Pieter Dijk met 44 punten, Pieter 
ging met de €25,-- naar huis. De poedel-
prijs, 2 droge worsten, was voor Peter 
Oosterhof met 25 punten. De worsten gin-
gen niet mee naar huis….

Elk jaar op de zaterdag voor de algemene 
jaarvergadering wordt de pomp in de sloot 
gezet om met water uit de Schipsloot de ijs-
baan vol te pompen. Dit heeft dit jaar ook 
weer plaatsgevonden

De voorzitter eindigt de vergadering 
altijd met de woorden: dat het een goede 
schaatswinter mag worden.
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Toneelvereniging Woldbloem

Woldbloem speelt: Beestenbende op de 
Keizerhoeve
Dat doen we op 3 en 4 februari 2023 in de 
MFA De Doefkamp in Roderwolde.

Over het stuk
De twee totaal verschillende broers 
Frans (Jan Belga) en Geert Keizer (Dick 
Niewijk) leiden samen een varkensfok-
kerij. Na het plotselinge overlijden van 
hun ouders heeft eerst een huishoud-
ster voor de twee gezorgd. Maar die is na 
een ruzie met Frans vertrokken. Nu ver-
slonzen de twee steeds meer. Maar Geert 
heeft, zonder dat zijn broer het weet, de 
knappe Lisa Boots (Tessa Kruizenga) naar 
de boerderij gehaald. Ze is studente in 
de diergeneeskunde en wil stage lopen 
en, om een beetje erbij te verdienen, ook 
voor het huishouden van de twee man-
nen zorgen. Dat bevalt Frans helemaal 
niet. De reden is niet het geld, maar Frans 
kan geen nieuwsgierige vrouwen gebrui-
ken. Lisa komt er al snel achter waarom: In 
een afgesloten kast bevinden zich doosjes 
met een merkwaardig poeder en als stu-
dente geneeskunde heeft Lisa al vlug in de 
gaten dat de varkens met verboden mid-
delen snel vetgemest worden. Samen met 
haar moeder (Margriet van Zonneveld) 
smeedt zij een ongelooflijk plan: Ze mengt 
dagelijks een beetje van dat poeder door 
het middageten van Frans. In het begin is 
er geen verandering te zien, maar na een 
week lijdt Frans opeens aan oncontroleer-
bare spiertrekkingen, zweetuitbraken en 
kan hij nauwelijks nog staan. Nu moet de 
pastoor (Jan Engberts) komen. De pas-
toor drinkt graag een borreltje en hij staat 
bij Frans nog in het krijt, omdat hij in een 
dronken bui een big heeft doodgereden. 
Als klap op de vuurpijl duikt ook nog Steffi 
(Karin Venekamp), de onhandige dochter 

van de buren op. Ze is al jaren tot over haar 
oren verliefd op Geert. En dan is er ook 
een buurvrouw (Dity de Vries)…….. Hoe 
dat onder de bezielende leiding van regis-
seur Martin Belga allemaal in elkaar grijpt 
kun je op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 
2023 zien.

Over de kaarten
Kaarten kun je op twee manieren krijgen. 
Persoonlijk halen op maandag 23 januari 
volgend jaar tussen 20.00 uur en 21.00 uur 
in de MFA De Doefkamp, Hoofdstraaat 21a 
in Roderwolde. Of via de website www.
woldbloem.nl. Kaartjes kosten € 7,50. 
Donateurs hebben gratis toegang, maar 
moeten natuurlijk wel van te voren een 
kaartje hebben. Want op is op. En let op! 
Na de zaterdagvoorstelling is er aanslui-
tend feest met dans en dus muziek! De 
muziek wordt verzorgd door dj Kor.

Meer weten?
Meer informatie kun je vinden op onze 
website www.woldbloem.nl. En heb 
je vragen? Stuur dan een mailtje naar 
contact@woldbloem.nl

Tot slot
We weten dat de redactie van De Wolmer 
er alles aan doet om het decembernummer 
voor de kerstdagen te laten verschijnen. 
Als dat lukt, wensen we jullie prettige 
kerstdagen en een goede jaarwisseling. 
Als het niet lukte, hopen we dat iedereen 
goede kerstdagen heeft gehad en blijft de 
wens voor een goede jaarwisseling. En in 
alle gevallen: een goed, gelukkig en gezond 
2023! Tot ziens op 3 of 4 februari.

Namens het bestuur van toneelvereniging 
Woldbloem, Derk Jan Janse
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NATUUR EN OMGEVING

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

Winterslaap
Als u dit leest is het winterseizoen aange-
broken en is het rustig in de dierenwereld. 
Een groot aantal soorten houdt in deze 
periode een winterslaap of winterrust. 
Vooral kleine zoogdieren, zoals een aantal 
muizensoorten (niet de huismuis), egels, 
reptielen en amfibieën houden een winter-
slaap, ook wel hibernatie genoemd.

Grotere zoogdieren, zoals eekhoorns, 
marters en dassen houden geen winter-
slaap, maar winterrust. Dat wil zeggen dat 
ze niet gedurende de gehele winter in rust 
zijn, maar het wel wat rustig aan doen en 
veel tijd in hun hol of nest verblijven, zodat 
ze zo min mogelijk energie verbruiken in 
een tijd dat het voedselaanbod schaars is.

Het nut van het houden van een win-
terslaap is dat een dier tijdens de winter 
kan overleven, zonder energie te hoeven 

besteden aan het zoeken van voedsel, dat 
dan moeilijk te vinden is. Door in winter-
slaap te gaan, houden ze hun energie juist 
vast.

Tijdens de winterslaap vertraagt de stof-
wisseling van een dier tot een zeer laag 
niveau. Dit wordt bereikt door een ver-
laging van de lichaamstemperatuur, het 
ademhalingsritme en het hartritme. In de 
nazomer en de herfst is het voedselaanbod, 
zoals vruchten, bessen en zaden,

juist groot en kunnen de dieren opvetten, 
reserves kweken, die ze in de periode van 
hun winterslaap langzaam opgebruiken.

Sommige dieren die een winterslaap hou-
den, worden af en toe een beetje wakker of 
bewegen enkele keren in hun slaap, andere 
dieren slapen het gehele slaapperiode aan 
een stuk door.

Egels
Egels brengen de winter voor het groot-
ste deel slapend door. Ze doen dat in een 
holletje in een verscholen nest van droge 
bladeren onder struiken of in blader- of 
afvalhopen. Tijdens de winterslaap daalt 
de lichaamstemperatuur van de egels sterk, 
van zo’n 36 ºC naar ca. 5 graden en ook 
de hartslag en de ademhaling lopen flink 
terug. De hartslag daalt van bijna 200 naar 
ongeveer 10 slagen per minuut, de adem-
haling van 45 naar 3 keer per minuut.

Tijdens de winterslaap verliezen egels 
bijna 25 procent van hun lichaamsgewicht. 
In maart, april ontwaken de dieren weer 
uit hun winterslaap. 

Het is maar goed dat een aantal muizen, zoals 
veldmuis en spitsmuis, geen winterslaap houden, 
anders was er voor hun predators, zoals de 
kerkuil, geen voedsel in de winterperiode
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Je kunt egels in de herfst goed helpen 
om op te vetten, door ze in het najaar te 
voeren met honden- of kattenvoer. Daar 
zijn ze gek op. Er is bij dierenwinkels ook 
speciaal egelvoer te koop. Wat ook heel 
belangrijk is dat er in je tuin onder de 
struiken of in de border bladafval e.d. blijft 
liggen of op een hoop wordt geveegd. Dat 
geeft egels de nodige bescherming tegen 
de winterkou, maar is ook een plek voor 
slakjes, larven en kevers, het voedsel voor 
de egels. Niet alleen voor egels trouwens, 
maar ook voor vogels, die zonder winter-
slaap de koudeperiode moeten overleven. 
Niet alle blad opruimen dus!

Gedurende erg zachte winters kunnen 
egels soms tussentijds ontwaken. Vaak is 
het dan te warm om weer in winterslaap 
te gaan, terwijl er nog te weinig voedse-
laanbod is. Om te overleven zijn ze dan 
aangewezen op hun vetvoorraad. Soms 
overleven ze dat niet. Het is dus zaak een 
egel in zijn winterslaap niet te storen. Als 
je ’s winters een ogenschijnlijk dode egel 
vindt, ruim hem dan niet op. Het kan heel 
goed zijn dat hij nog in slaap is, al lijkt het 
of hij dood is.

Vleermuizen
Ook vleermuizen slapen een groot deel 
van de winter. Het merendeel van de in 
Nederland voorkomende vleermuissoorten 
overwintert in koele, vorstvrije en voch-
tige ruimten, zoals bunkers en kelders. 
Sommige soorten, bijvoorbeeld de gewone 
dwergvleermuis, overwinteren vooral in 
gebouwen, bijvoorbeeld in de spouw. Weer 
andere soorten, zoals de rosse vleermuis, 
brengen de winter door in holtes in dikke 
bomen. De winterslaap begint voor veel 
soorten in oktober, november. Als hij een-
maal een plekje heeft gevonden, gaat hij 
met zijn pootjes aan het ‘plafond’ hangen. 
Zo blijft de vleermuis de hele winter han-
gen. Een vleermuizen overwinteringsplek 
in een holle boom kun je herkennen aan 

Opvetten voor de winterslaap

Niet àlle blad opruimen dus! Vleermuiskelder
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een zwarte streep vleermuizenpoep die uit 
de holte komt.

Amfibieën
Tijdens de winterslaap verstijven kikkers 
en padden als het ware. Dit komt doordat 
de beestjes koudbloedig zijn, wat inhoudt 
dat de lichaamstemperatuur van amfibieën 
volledig afhankelijk is van de tempera-
tuur in hun omgeving. ’s Winters daalt de 
lichaamstemperatuur dus zo erg, dat de 
kikkers verstijven. Ook hun hart klopt heel 
langzaam en de ademhaling staat nagenoeg 
stil. Mocht je dus een ijskoude en verstijfde 
kikker zien liggen rondom vijvers of in het 
bladerdek, laat deze dan gewoon liggen. 
Hij is niet dood, maar in winterslaap.

Geschikte overwinteringsplaatsen voor 

amfibieën op het land zijn vorstvrij en 
mogen nooit onder water komen te staan 
of verstoord worden. Te denken valt aan 
holen in de grond, tussen wortels van 
bomen, in rottende boomstammen, maar 
ook kelders van huizen en takken-, blad- of 
steenhopen in tuinen. Sommige amfibie-
ensoorten overwinteren onder water in 
de modder, in holtes in de oever of tussen 
planten. Met name de bruine kikker en 
groene kikker doen dit, maar ook sommige 

salamanders. De huid van amfibieën is 
zo dun dat er zuurstofopname door kan 
plaatsvinden. Bij onder water overwinte-
rende soorten volstaat dit om de winter 
door te komen. Tijdens hun winterslaap 
verbruiken amfibieën en reptielen, in 
tegenstelling tot zoogdieren, opvallend 
weinig van hun vetvoorraad. Dat is een 
groot voordeel van hun niet-constante 
lichaamstemperatuur.

En dan nog even dit:
Het loopt weer tegen oudjaar en de dis-
cussie over het al dan niet toestaan van 
vuurwerk laait weer op. Belangrijk argu-
ment daarbij is het gevaar voor letsel en 
natuurlijk de milieubezwaren als luchtver-
vuiling en lawaaioverlast. Bij dat laatste 
denk ik dan behalve aan onze huis- en 
staldieren, vooral ook aan de dieren in 
de omringende natuur, zoals reeën, das-
sen, eekhoorns, ganzen en tuinvogels. Zij 
schrikken nog meer dan wij mensen en 
zullen bij elke knal en lichtflits vluchtge-
drag vertonen. Uit bovenstaand verhaal 
kun je afleiden dat dat de dieren extra 
energie kost, die ze hard nodig hebben in 
een periode van voedselschaarste. Hou het 
afsteken van vuurwerk beperkt tot de peri-
ode die daarvoor staat, nl. rondom de klok 
van twaalf op oudejaarsavond.

Wat mij betreft geldt dat ook voor het car-
bidschieten. Ik gun ieder zijn plezier en 
het is een leuke traditie, maar houd het o.a. 
in verband met de overlast voor de dieren 
beperkt tot een aantal uren op oudejaars-
dag en verstoor niet de rust in de natuur 
van de ochtend tot de avond!

Namens de groep die z’n stem niet kan 
laten horen: alvast bedankt.

Groene kikker in paartijd
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VAN ONDER DE WIEKEN

De laatste wetenswaardigheden van Woldzigt 2022
Dirk Magré

De molen is al weer even dicht, maar toch 
is er wel weer een en ander te melden.

Vrijwilligersfeest
Op vrijdag 25 november kwamen bijna 
alle vrijwilligers van Woldzigt bij 
elkaar. Reden: het (bijna traditionele) 
vrijwilligersfeest.

Deze keer was het in de schuur bij Wim 
en Aletta. Buiten stond de barbecue heet 
te worden terwijl onze voorzitter Harm 
Jansen een kort praatje hield.

Hij keek terug op het afgelopen jaar met 
bijvoorbeeld:
h Normale kaartverkoop (zowel olie- als 

gewoon): 727; 
h groepen: totaal 51 personen;
h gratis (m.n. Open Monumentendagen): 

487. 
h Totaal dus 1265 bezoekers.

Aantal omwentelingen van de bovenas: 
86.492 in 231 draaiuren. (de molenaars 
zijn een dikke 30 uren meer in de molen 
geweest, maar dan was er bijvoorbeeld 
geen wind).

Naast de barbecue had de feestcommis-
sie ook nog een heuse pub-quiz op poten 
gezet. Allerlei vragen. Een bijzondere: 

“wie is wie”. Op een blad papier van alle 
bestuursleden een kinderfoto met de 
vraag van welke persoon die foto was. Dat 
leverde hilarische reacties op.

Naslag problemen
5 oktober: Harm Jansen:

“Afgelopen zaterdag is het naslag vastge-
lopen. De slagbeitel zat geheel onder het 
oppervlak en de losbeitel zat vast tot op de 
kop. Dus tijdens het slaan naar beneden 
gekropen waardoor het lossen niet meer 
mogelijk was.”

Voor een beetje uitleg m.b.t. waar dit over 
gaat:

Door de slaghei (nr 2, een soort heipaal) 
wordt de slagbeitel (nr 4) naar beneden 
geslagen. Daardoor worden de “kussens” 
(nr 11) uit elkaar gedreven. Dat levert op 
dat de bulen met gemalen lijnzaad (nrs 8) 
onder druk komen te staan en dus de olie 
er uit wordt geperst.
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Aan het eind wordt de slaghei bovenin 
vastgezet en de loshei (nr 1) slaat ver-
volgende slagbeitel (nr 3) naar beneden. 
Door de omgekeerde vorm t.o.v. de slag-
beitel wordt de druk weggenomen en kan 
de buul met uitgeperst lijnzaad worden 
uitgenomen.

Het probleem was nu, dat bij het naar 
beneden slaan van de slagbeitel, de losbei-
tel vanzelf mee naar beneden ging.

We dachten dat we dit konden oplossen 
door alles uit elkaar te nemen en goed 
schoon te maken. 

De naslag is schoon gemaakt. Dit heeft uit-
eindelijk niet geholpen.

Op 3 december (weer een dag van 
olieslaan) bleef het probleem optreden.

Toen bedachten we dat met de hand 
omhoog houden van de “los wig” wel 
goed zou gaan. Hij was alleen met geen 
mogelijkheid tegen te houden. Snel lossen 
voorkwam dat alles weer vast zou komen 
te zitten.

 

Tijdelijke oplossing: een plankje op zijn 
kant onder de rand van de wig (zie foto). 
Deze moet voor het lossen wel met de 
hamer er onderuit worden geslagen. Dat 
levert schade aan de bovenzijde van de 
bank op.

We moeten nog uitzoeken wat deze 
vreemde situatie veroorzaakt….

Wordt vervolgd.

Kachel perikelen
De gaskachel in de Meulenkaomer had 
de geest gegeven. Monteur (René van 
de Akker) er bij. Die kwam na zich bijna 
een uur lang in allerlei bochten te hebben 
gewrongen tot de conclusie dat het tijd 
werd voor een opvolger.

Op Marktplaats staat wel een aantal aan-
geboden (vaak met als argument dat men 
ging overstappen op een palletkachel).

Zo ook deze: “Retro gaskachel”

“Retro gaskachel gietijzer. Recent 
gecontroleerd en voorzien van nieuw 
thermokoppel.
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Afhalen in Zorgvlied (Drenthe) Tegen elk 
redelijk bod.”

Dat leek ons wel wat en ook vertrouwen 
wekkend. Een beetje nostalgie in de voor-
malige knechtenkamer was wel op zijn 
plaats.

Na een aardige prijs te zijn overeengeko-
men zijn Piet Boelen en ondergetekende 
de kachel gaan ophalen. Goed met dikke 
stukken karton ingepakt vastgesjord op de 
aanhangwagen kwamen we met de kachel 
bij de molen.

“Uitladen en aansluiten en branden maar”, 
dachten we.

Helaas: wat we ook ondernamen, de 
kachel deed het niet. We kregen de kachel 
in eerste instantie niet aan de praat. Met 
wat kunstgrepen (o.a. aparte gasaanste-
ker) kreeg ik de waakvlam brandend. 
Vervolgens verliep het ontsteken van 

de branders niet goed. Buurman Henk 
(“smid”) gaf nog wat adviezen en heeft 
meegekeken. Uit elkaar halen om de bran-
ders goed schoon te maken lukte maar 
ten dele. Verder was de thermokoppel al 
duidelijk ingebrand. “Recent” moet dus al 
langer geleden zijn.

Goed schoonmaken ging dus niet lukken 
en zou steeds aanleiding zijn voor veel 
demontage zonder 100% succeskans.

Advies van Henk: “terug naar de verko-
per”. Daar heb ik contact mee opgenomen. 
Hij hoefde de kachel niet terug en heeft 
het aankoopbedrag aan mij overgemaakt. 
Kachel gaat naar de oud ijzer boer, die ook 
de “oude” kachel al heeft opgehaald.

Inmiddels was het woensdag 30 november.

Wat ook jammer was: op donderdag 
8 december zou in opdracht van Het 
Drentse Landschap een keuring plaatsvin-
den van de gas en elektra installaties in 
de molen. Dan kon die kachel daarbij ook 
mooi mee genomen worden.

Dus verder zoeken op Marktplaats. 
Natuurlijk maakte de eerste ervaring wel 
een beetje onzeker of het allemaal wel echt 
succesvol zou worden.

Totdat ik deze kachel tegenkwam:

Gaskachel Barbas Savannah
 

“Overcompleet: een Barbas gaskachel Type 
Savannah. Weinig gebruikt, omdat wij ook 
beschikken over een CV ketel. Kachel was 
bijverwarming. Staat in Assen.”
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Op een aantal vragen kreeg ik de volgende 
antwoorden:

“Goedendag Dirk,
Dank voor uw bericht
De afmetingen zijn: Hoog 74 cm, Breed 62 
cm,
Diep 48 cm exclusief kachelpijpuitgang aan 
de achterzijde
Kachel heeft nog gebrand tot het moment 
van demontage ruim een week geleden.
Gewicht is mij niet bekend
Wij hebben hem vanmiddag verplaatst met 2 
personen en met behulp van een steekwagen.
Heeft u zelf een prijs in gedachten hoeveel de 
kachel u waard is?”

Over de prijs werden we het snel eens en 
opnieuw samen met Piet en de kar achter 
de auto een kachel opgehaald.

Hier moest wel een en ander aangepast 
worden aan de aansluiting van het gas. De 

kachelpijp paste wel in één keer en na een 
paar keer proberen brandde de kachel, 
zoals op de foto is te zien.

Eind goed, al goed en dat voor een prima 
prijsje!

Ook nog net op tijd voor de inspectie van 
donderdag de 8e. Dat leverde op:

Goedgekeurd dus!

Wisselexpositie ontruimd

De museumcommissie heeft de vitrines 
met de wisselexpositie “Huisplaatsen in de 
Onlanden” de afgelopen periode ontruimd. 
Alle geleende objecten zijn netjes ieder in 
hun eigen genummerde zakje ingepakt en 
terug gebracht naar NAD Nuis.
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Over NAD Nuis:
Het Noordelijk Archeologisch Depot 
(NAD) is het gezamenlijke archeologische 
depot voor archeologische vondsten en 
onderzoek documentatie van en uit de pro-
vincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De 
vondsten worden opgeslagen in Nuis, waar 
het depot is gevestigd.

Bruikleen
NAD Nuis stelt haar collectie beschikbaar 
voor het tentoonstellen van archeologi-
sche vondsten of doen van onderzoek. Een 
verzoek tot bruikleen kan op meerdere 
manieren ingediend worden. Ook zijn er 
voorwaarden aan bruikleen verbonden.

Wachten op verdere plannen van HDL
Bij Het Drentse Landschap is een groepje 
mensen bezig met het maken van de plan-
nen voor de inrichting van deze ruimte 
voor de komende twee jaar.

Ze hebben beloofd ons op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen. Dat blijft 
nog even spannend, want tot nu toe weten 
we als museumcommissie niets meer, dan 
dat ze er mee bezig zijn.

Kerstboom en molen in het licht
Ook dit jaar doneerde hoveniersbedrijf 
Albert de Boer uit Peize een kerstboom 
voor de molen.

Op dinsdag 6 december werd deze 
afgeleverd en door de mannen van het 
hoveniersbedrijf vakkundig op zijn plek 
gezet.

Op donderdag 8 december ‘s morgens 
hebben de mannen van de tuinploeg de 
lampjes er in gehangen. Toen ik die don-
derdagmiddag nog even in de molen was, 
gingen de lampjes (en de spots om de 
molen te verlichten) precies om 16:30 uur 
aan:

Later verschenen op Facebook nog 
foto’s van dorpsbewoners die het geheel 
in het donker ook nog even kwamen 
bewonderen.

Activiteiten de komende periode:
Olieslaan:
Zaterdag 7 januari 2023: Voor de molen de 
eerste activiteit van het nieuwe jaar. We 
zetten onze traditie voort: elke eerst zater-
dag van de maand is de molen ‘s middags 
open en wordt er weer enthousiast olie 
geslagen. Molen open van 13:30 – 16:30 
uur.

Hartelijke groet vanuit Roden,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin.



 De Wôlmer  december 2022  pagina 37

RONDJE OM DE KERK

Word zacht
Sybrand van Dijk

We vertederen altijd wat rondom de 
kerstdagen. Dat verhaal van het kind in 
Bethlehem ontroert ons, zoals kinderver-
halen ons altijd ontroeren. Er wordt iets 
in ons aangesproken dat op andere dagen 
dicht blijft, ons eigen kind-zijn misschien?

Ik zal eerlijk zijn: ik moest nooit veel 
hebben van die verzachting. Ik vond het 
sentimenteel. Niet echt. Ik vond, vind 

– het ligt allemaal wat op de rand -,  zacht-
heid niet typerend voor het evangelie. Niet 
tekenend voor Jezus. We moesten wel 
volwassen blijven met z’n allen. Het gaat in 
het evangelie om het onrecht in de wereld. 
En dat dáár wat aan gedaan moet worden. 
Ik zag slechts één reden om kerst te vieren: 
blij dat in elk geval één iemand de zaak 
heeft aangepakt. Eén heeft recht in deze 
wereld gebracht. Laten we niet al te ont-
roerd raken door de baby in de kribbe. Hij 
zal de man worden die bij een vreselijke 
lynchpartij gedood zal worden.

Zo dacht ik er over. Zo denk ik er nog wel 
over, maar er verschuift wel wat. En dat 
komt mede hierdoor:

We hebben, denk ik, een jaar achter ons 
waarin meer dan anders is geprotes-
teerd tegen allerlei vormen van onrecht. 
Beroepsgroepen stonden op tegen wat 
zij zagen als een aanval op hun bestaan. 
Mensen stonden op tegen wat zij zagen als 
een dictatuur van de overheid. Sommigen 
protesteerden tegen wat zij zagen als een 
aantasting van het leefmilieu. Andere 
voelden zich miskend door de samenle-
ving, de geschiedenis, door de politiek, of 
door alles tegelijk. Het ingewikkelde is: de 
meeste protesten hadden gelijk. Er is wel 
wat gaande in de wereld en in Nederland. 
En niet iedereen komt daar even goed uit 
tevoorschijn.

Het probleem is echter, dat al dat gelijk 
(nog) niet veel heeft gebracht. Behalve een 
verharding. Een verbittering. Een blijvende 
boosheid. En een verwijdering tussen de 
mensen. Het gekke is: waar je ook staat in 
het spectrum van de meningen: niemand 
wil een kille samenleving. En toch zit-
ten we daar zo langzamerhand wel in. Dat 
doen we zelf.

“Ik doe helemaal waar ik zelf zin in heb!”, 
verdedigde een demonstrant zijn actie. Hij 
had een kop koffie naar het hoofd van een 
bestuurder gegooid. “Ik laat mij door nie-
mand meer iets zeggen!”, zei hij er voor de 
duidelijkheid nog maar even bij.

Maar als iedereen gaat doen waar die zelf 
zin in heeft, al heeft hij het gelijk van de 
wereld aan zijn kant, raken we meer kwijt 
dan dat we winnen.

Ik denk dat we hard toe zijn aan een beetje 
zachtheid. Een beetje ontroering mag ons 
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harde gelijk best verwekelijken. Dan snif-
fen we maar een paar dagen boven een 
kind in de kribbe. Of bij de kerstboom, 
zo je wilt. Als we elkaar maar weer terug 
vinden.

Vorige week ontstond er brand in het 
huis van een Oekraiens gezin. De mensen 

waren al alles kwijt, nu waren ze helemáál 
alles kwijt. Een buurvrouw startte een 
hulpactie. Binnen een paar dagen waren er 
kleren, meubels, knuffels en een televisie. 
Zomaar gegeven door geraakte mensen. 
Ik vond het een lichtpuntje in een verder 
hard jaar.

INGEZONDEN

En het geschiede in die 
bijzondere nacht.

Zoals altijd, als duizenden sterren aan de 
hemel staan.
Zien de sterrenkundigen er iets heel bijzon-
ders aan.
Plots is daar een heldere stralende ster 
ontstaan.
En na een studie zijn deze wijzen op pad 
gegaan.

Maar ook in die nacht is spontaan de hemel 
open gegaan.
En kwamen zingende engelen uit die hemel 
vandaan.
Halleluja, iedereen moest hun blijde bood-
schap horen.
Gods Zoon was deze nacht als Mensenzoon 
geboren.

De herders, als trouwe wachters bij hun scha-
pen, in het veld.

Wordt deze blijde boodschap als eersten daar 
vertelt.
En terwijl de engelen spontaan “Ere zij God” 
nog zingen.
Waren het deze herders die naar dit Kind 
toen gingen!

In deze bijzondere nacht, is nu in Bethlehem 
Jezus geboren.
Gods Zoon als mens, in die schamele stal, 
zoals de herders horen.
Vele profeten hadden Jezus komst op aarde, 
reeds voorspeld. 
En waarover nu door de engelen zojuist dit is 
vermeld.

Alzo lief had God de wereld, daarom is Jezus 
op aarde gekomen.
En heeft nu de positie als bemiddellaar voor 
de mens ingenomen.
Want in deze, voor de gelovigen, betekenis 
volle historische nacht.
Horen en zien zij reeds Jezus woorden “Vader 
het is volbracht”!



INGEZONDEN

Yoga in Roderwolde
Eildert Schoonhoven

Op donderdagavond 12 januari start 
yogadocent Eildert Schoonhoven met een 
nieuwe serie yogalessen in Roderwolde.

Yoga is voor iedereen. Jong of oud, begin-
ner of gevorderde. Je doet het voor jezelf. 
Het is geen competitie of prestatie. Het 
gaat bij yoga helemaal om je eigen erva-
ring, binnen de mogelijkheden van je eigen 
lichaam. En als je langer yoga beoefent dan 
merk je dat je de oefeningen steeds inten-
siever gaat beleven. Je leert je lichaam dan 
steeds beter kennen.

Eildert is als yogadocent opgeleid 
bij Saswitha Opleiding voor Yoga en 
Wijsbegeerte. Sinds 2011 geeft Eildert 
met veel plezier yogales en nu dus ook in 
het mooie Roderwolde. Het mooie aan 
het geven van de lessen is dat het voor 
hem continu uitdaging biedt. De cursisten 
leren van hem en hij leert van de cursis-
ten. Tijdens de les wordt indien nodig 
ingespeeld op de individuele behoeften 
en wensen. Yoga ontspant alleen als het 
binnen de eigen mogelijkheden wordt 
beoefend. En daarbinnen mag natuurlijk 
uitgedaagd worden om te experimenteren.

Staand, zittend en liggend
De yogalessen zijn opgebouwd uit een 
serie verschillende yogahoudingen: staand, 
zittend en liggend. Iedere les wordt afge-
sloten met een ontspanningsoefening.

Ontspanning
Yoga geeft ontspanning, het lichaam wordt 
soepeler, leniger. Na de les voel je je fitter 
en energieker, maar ook meer ontspan-
nen. Je kunt om allerlei redenen aan yoga 
doen. Je doet het voor je gezondheid, om 

de stress van het dagelijkse leven aan te 
kunnen en natuurlijk voor je plezier.

De yogalessen zijn op de donderdagavond 
en worden gegeven in het Dorpshuis van 
Roderwolde. De lessen beginnen om 19.45 
uur. Meer informatie: (06) 388 925 44 of 
info@yogadeheld.nl.
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INGEZONDEN

DSG-LIVE tijdens de kerstvakantie
Fokko Rijkens

In de kerstvakantie genieten van leuke en 
interessante interviews van bekende kun-
stenaars uit heel Drenthe geïnterviewd in 
Studio het Rode Hert.

15 minuten over de techniek, de kunst en 
je krijgt een persoonlijk beeld van vele 
bekende Drents kunstenaars.

Linkjes zijn via de Website van het Rode 
Hert, het Drents Schilder Genootschap en 
Omroep Assen te bekijken. 

Het filmwerk wordt verzorgd door zowel 
Hans Wijnbergen als Bien Krips, de muzi-
kale “DSG” -intro speelt Hans Wijnbergen 
op de saxofoon op zijn geheel eigen wijze. 
De kunstenaars worden geïnterviewd door 
mij (Fokko Rijkens).

Alle kunstenaars zijn lid van het Drents 
Schilder Genootschap (DSG). Dit genoot-
schap heeft 42 leden die uit heel Drenthe 
komen. De DSG leden zijn niet alleen schil-
ders, maar ook fotografen, typografen, 
beeldhouwers, etc.

Aanleiding: voor de Live Streams…
In 2020 na de zoveelste keer een 
Lockdown besloot ik live een kunstenares 

via Instagram te interviewen vanuit de 
DSG- galerie in Assen n.a.v. haar nog voor 
de opening gesloten tentoonstelling.

Over het resultaat was ik niet tevreden en 
ik besprak dat met Hans Wijnbergen van 
Studio het Rode Hert. De conclusie was 
simpel: waarom niet de geluidsstudio van 
Het Rode Hert gebruiken… alleen nog de 
financiering en de camera’s! 

Resultaat: Roderwolde heeft een 
“TV-studio” Inmiddels hebben wij 9 bijzon-
dere DSG-live interviews gemaakt in Studio 
het Rode Hert te Roderwolde:
h Annemarie de Groot: over haar “Karel 

Appel”atelier en de vriendschap met 
Corneille.
h Ginneke Zikken: over haar schilderijen, 

de studie aan de Wackers academie 
naast haar werk.
h Kees Thijn: Museum Thijnhof in 

Coevorden met o.a. zijn surrealistische 
schilderijen.
h Jan van Loon: docent Minerva 

en Klassieke Academie. Een 
gedenkwaardig.
h Ala Khonikava: Wit-Russische kun-

stenares schildert bijna abstracte 
bloemenzeen.
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h Gerke Procee: Deelnemer aan 
Manifestatie Jong IV, vertelt over zijn 
afstuderen en zijn werk.
h Siemen Dijkstra: Bekend graficus en 

winnaar van de Culturele Prijs van 
Drenthe 2022.
h Albert Rademaker: Bekend Vormgever, 

winnaar van de Culturele Prijs van 
Drenthe 2010. 
h Wikje Schoon: Beeldhouwster van 

kleine maar vooral enorme realistische 
beeldhouwwerken.

Het zijn bijzondere interviews heerlijk om 
te bekijken tijdens de kerstvakantie.

Kijken dus!

Elk interview duurt een kwartier

Linkjes van de websites van het Rode Hert, 
DSG en Omroep Assen:
h www.hetrodehertroderwolde.nl
h www.drentsschildergenootschap.nl 
h www.omroepassen.com

INGEZONDEN

Even voorstellen

Wij zijn Michel (42) en Marion (37) en 
wonen sinds september aan de hoofdstraat. 

We hebben de drukte in Groningen stad 
achter ons gelaten voor dit mooie plekje in 
ditrustige en gemoedelijke dorp. We heb-
ben ambitieuze verbouwplannen met het 
huis en gaan er stap voor stap ons paleis 
van maken:-). 

Dank allemaal voor het warme ontvangst 
tot nu toe en vast tot snel bij één van de 
leuke activiteiten in het dorp.



 De Wôlmer  december 2022  pagina 42

Dorpsagenda

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, Oudejaarsborrel, 15.00 - 
18.00 uur, Dorpshuis

Zondag 1 januari    
Nieuwjaarsborrel met muziek, vanaf 
15.00 uur, Het Rode Hert

Vrijdag 6 januari    
Vrouwencafé 15.00 - 17.00, Het Rode Hert

Zondag 8 januari    
Lezing Peter van der Velde, vanaf 
14.00 uur, Het Rode Hert

zaterdag 14 januari 2023                                 
Lasergame, vanaf 18.00 uur, Dorpshuis

Zondag 15 januari    
Jazz sessie vanaf 15.00 uur, Het Rode Hert

vrijdag 27 januari 2023   
Jeugdsoos, 19.00 - 20.00 uur, Dorpshuis

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 januari 2023

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

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!



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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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!


