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Van de redactie
Hella Balster

Namens de redactie wens ik u een gelukkig 
en gezond 2023!

De eerste gezellige nieuwjaarsrecepties 
hebben we alweer achter de rug. Een 
terugblik op 2022 leert ons dat we een 
genomineerde ondernemer in ons midden 
hebben voor de ondernemersprijs 2022. In 
het Buurtnieuws leest u er meer over.

Nog een mooie terugblik is het ver-
haal over de historie van Dorpshuis 
Roderwolde. Henk Buring vertelt over de 
bouw, ruim 50 jaar geleden.

Groep 3, 4 en 5 hebben prachtige vogel-
huisjes geknutseld. In het Schoolnieuws 
ziet u de foto’s van deze huisjes en hun 
bewoners.

Toneelvereniging Woldbloem speelt 3 en 
februari in het MFA. U komt toch ook?

Veel leesplezier met deze editie.
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Jaarwisseling
De jaarwisseling ging gepaard met veel 
lawaai, schitterend vuurwerk en volop 
drank. Gelukkig gebeurden er geen ern-
stige ongelukken en bleef de schade 
beperkt. De volgende morgen resteerden 
nog de restanten van het vreugdevuur en 
de daarbij gebruikte versnaperingen. En 
bij de kerk zag je het resultaat van noest 
sleepwerk die nacht.

De dagen erna werd op verschillende 
plaatsen de traditionele nieuwjaarsborrel 
georganiseerd.
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Dat gebeurde o.a. in Het Rode Hert, het 
clubgebouw van de tennisvereniging, 
café Scheepstra voor de buurtvereniging 
Haarveen/Haarveensedijk en waarschijn-
lijk nu ook wel nog elders.

Er staat ons weer een heel jaar te wachten 
en laten we hopen, dat het een jaar wordt, 
waarop we met plezier kunnen terugkijken.

Kort schaatsplezier
De winter deed even van zich spreken, de 
schaatsen konden uit het vet. Helaas was 
de vreugde maar van korte duur. Toch kon 
er op enkele ondergelopen weilanden een 
baantje worden getrokken en was de ijs-
baan even open. Al het werk, dat de heren 
van het bestuur erin hebben gestoken om 
de baan ijsklaar te krijgen, is in elk geval 
niet voor niets geweest.

Of we nog weer winter krijgen, moeten 
we afwachten. De toverhazelaar staat nu 
in bloei, de katjes van de hazelaar laten 
al stuifmeel los, de sneeuwklokjes staan 
op springen en de eerste primula bloeit al, 
samen met het longkruid. En dat zijn toch 
allemaal lentebodes.

Genomineerd voor de ondernemersprijs van 
2022 in Noordenveld
De biologische melkveehouderij van 
Peter Oosterhof en Marieke is samen met 
Velodroom en Onder de Linden genomi-
neerd voor de ondernemersprijs 2022.                                    
Redenen hiervoor zijn:
h op het dak liggen zonnecollectoren, 

waardoor het bedrijf in haar eigen ener-
giebehoefte voorziet;
h aandacht voor het organiseren van open 

dagen;
h stageplaatsen bieden voor studenten;
h ontwikkeling van eigen machines;
h schrijven van columns en artikelen in 

vakbladen;

h regelmatig in de schijnwerper op 
televisie.

Dus : ”Allemaal stemmen op Peter”.

Roderwolde weer bladschoon
Gewapend met bladblazers en veegmachi-
nes werd al vroeg in de ochtend begonnen 
met het bladvrij te maken van de bermen 
en trottoirs. De straat lag bezaaid met blad. 
Het verkeer reed er gewoon overheen. Je 
zou denken, dat het allemaal weer terug 
zou komen op dezelfde plek, Niets was 
minder waar. Even later werd alles keurig 
door de veegwagens opgezogen. Het dorp 
ligt er nu weer schoon bij. Voor hoe lang?

Peter v/d/ Velde-lezing in Rowol
Op 8 januari organiseerde Het Huus van 
de Taol een lezing over onze oud-inwoner 
en dichter Peter v/d/ Velde. Het idee hier-
achter is, dat Het Huus meer aandacht wil 
schenken aan de Drentse schrieverij en 
de dichters in het bijzonder. Op verschil-
lende plaatsen in Drenthe wordt aandacht 
besteed aan zo’n dichter en zo mogelijk 
in de directe omgeving van zijn woon- en 
werkplaats. 

De volgende personen gingen in op de 
Drentse schrieverij en Peter van der 
Velde in het bijzonder: Bert Rossing, 
Gerrit Boer, Henk Berghuis en Martin 
Koster. Ook Willem van der Velde droeg 
voor uit het werk van zijn vader en 
nam na de bijeenkomst de aanwezigen 
mee langs de huizen waar hij gewoond 
heeft en droeg bij de fietsbrug het 
gedicht Winter op de Paaizermao voor.                                       
Jolien Wonink-Dijkstra zong enkele liedjes 
in het Drents.

Zo’n 50-tal personen, waaronder Alke, de 
vrouw van Peter, woonden de bijeenkomst 
bij.
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Schoolnieuws
Marije Wind

Goede start 
Na een vakantie vol feestdagen zijn we afge-
lopen weken weer goed van start gegaan. 
Al was het voor sommige kinderen best wel 
weer even wennen om vroeg op te staan. 
2023, een nieuw jaar! Een jaar waarin de 
wereld om ons heen hopelijk wat vriendelij-
ker wordt en daardoor ook de energieprijzen 
weer wat gaan dalen. 

2023 is ook een jaar waarin we een aantal 
nieuwe leerlingen bij op school mogen ver-
welkomen en waarin we groep 8 uitzwaaien. 
Op school zijn we dit jaar druk bezig met het 
actualiseren van onze bibliotheek. Gelukkig 
hebben we twee enthousiaste ouders gevon-
den die ons willen helpen bij het uitlenen van 
de boeken.  

Met het team zijn we aan het onderzoeken 
welke nieuwe leesmethode het beste bij 
onze school past. In het volgende school-
jaar zullen we hiermee starten. Ook volgen 
we de komende periode een training over 
bewegend (buiten)onderwijs en zijn we, in 
samenwerking met andere scholen van 
OPON, bezig het Handelingsgericht werken te 
verbeteren. Kortom, een jaar met mooie ont-
wikkelingen en een jaar met nieuwe kansen! 

Wisseling van de wacht!
Juf Lotte en juf Marijke wisselen elkaar mooi 
af. Met het hele team zijn wij op kraambe-
zoek geweest bij juf Lotte. Juf Lotte is 16 
september bevallen van een prachtige zoon; 
Mees. Alles gaat goed met Mees, ook is hij 
al flink gegroeid. Inmiddels breekt voor juf 
Lotte de tijd aan om weer aan het werk te 
gaan. Na de kerstvakantie is zij op maan-
dag, dinsdag en vrijdag in groep 3-4-5 weer 
aan de slag gegaan. Nu juf Lotte weer terug 
is, was het de beurt aan juf Marijke om haar 

periode van verlof in te gaan. Begin februari 
verwacht juf Marijke de geboorte van haar 
zoon. We wensen haar een fijn verlof en zijn 
benieuwd naar de nieuwe spruit!

Juf Romee heeft vanaf de zomervakantie het 
verlof van juf Lotte vervuld. Juf Romee gaat 
na de kerstvakantie een opleiding volgen om 
haar gymbevoegdheid in het basisonderwijs 
te behalen. Daarnaast gaat zij een aantal 
dagen per week werken in de flexpool van 
OPON. We bedanken juf Romee voor haar 
inzet en wensen haar heel veel succes met 
haar opleiding! 

Juf Melissa vult het verlof van juf Marijke in. 
Bij deze stelt ze zich graag even aan u voor:

“Ik ben Melissa, 23 jaar oud en woon in 
Midwolde. Sinds dit schooljaar ben ik met 
veel plezier fulltime aan het werk en zal ik de 
aankomende periode voor Marijke invallen in 
groep 3/4/5. Ik vind het erg leuk om creatief 
bezig te zijn en geef graag les in vakken als 
natuur en techniek. Verder doe ik in mijn vrije 
tijd aan kickboksen en is muziek één van mijn 
passies. Afgelopen week heb ik samen met 
juf Lotte al een fijne start kunnen maken in 
de groep. Ik kijk er naar uit om er een leer-
zame en gezellige tijd met de kinderen van te 
maken!” 

Nationale Voorleesdagen 
De Nationale Voorleesdagen 2023 zijn van 
woensdag 25 januari t/m vrijdag 4 februari. 
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het 
prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalge-
voel en bezorgt ze veel plezier. Tijdens de 
Voorleesdagen staat het Prentenboek van het 
Jaar 2023 centraal: Maximiliaan Modderman 
geeft een feestje van Joukje Akveld en Jan 
Jutte. 
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“Maximiliaan Modderman is alleen thuis en 
organiseert een feest voor zijn speelgoed-
beesten. Met taart! Het wordt een wild feest. 
En een vies feest. Wat zullen mama en papa 
zeggen als ze thuiskomen? 

Een uitbundig en herkenbaar verhaal voor 
alle kinderen die er weleens een puinhoop 
van maken.”
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Woordzoeker
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Groep 3, 4, 5

Voor de kerstvakantie is er genoten van 
een heerlijk kerstdiner en natuurlijk ook 
van de wandeling door het dorp. Wat een 
feestelijke afsluiting van het jaar! 

Daarnaast hebben we afscheid genomen 
van juf Marijke, die is nu met zwanger-
schapsverlof. Ook juf Romee was voor het 
laatst, zij heeft andere plannen voor de rest 
van het schooljaar. 

Na de vakantie start de groep dus met twee 
nieuwe juffen! Juf Lotte is terug van haar 
zwangerschapsverlof en juf Melissa komt 
juf Marijke vervangen. We hebben er zin 
in! 

Na de kerst voelt het lokaal toch altijd 
extra kaal, dus daar hebben we direct iets 
aan gedaan; er zijn vogelhuisjes geknutseld. 
De vogels buiten hebben het natuurlijk 
zwaar met de kou, dus ook deze vogels 
krijgen deze week wat lekkers van ons. 

Verder zijn we het jaar gestart met heer-
lijke nieuwjaarsrolletjes en onze wensen 
voor het nieuwe jaar; er zijn grote en 
kleine plannen gesmeed! Hopelijk kunnen 
we elkaar helpen deze wensen uit te laten 
komen…

Wij wensen iedereen een mooi 2023! 
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Dit kan uw advertentie zijn.

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

 

 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

Dit kan uw advertentie zijn.

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

Beste lezers,

Al hebben we alweer een paar weken 
afscheid genomen van 2022 en is 2023 
alweer een tijdje begonnen. Wil ik u 
allemaal toch nog een mooi nieuw jaar 
wensen!

Na een fijne kerstvakantie zijn de peuters 
weer gestart. We hebben Anna uitge-
zwaaid, veel plezier op de basisschool 
Anna! We mochten een nieuwe peuter 
welkom heten : Axel , leuk dat je er bent, 
veel plezier met ons.

We zijn gestart met het thema : Mensen (Ik 
en jij ): Wie ben ik?

Met het thema Wie ben ik hebben we het 
natuurlijk niet alleen over ons zelf maar 
ook over onze familie. We kijken naar de 
verschillende mensen die er zijn en ook 
benoemen we de verschillen tussen het 
uiterlijk van mensen : van bruinharig en 
blond, steil en krullend haar, klein – groot, 
dik – dun , jong en oud. Wel een bril, niet 
een bril en noem maar op. Hoe ziet het 
kind zichzelf en hoe groot is hun fantasie 
in dit alles?

Deze vragen staan centraal tijdens de 
diverse activiteiten die aansluiten bij de 
cognitieve , sociaal-emotionele , motori-
sche en taal-spraak ontwikkeling.

Heeft / kent u ook een peuter in de leeftijd 
van 2-3 jaar en denkt u dat de peuterspeel-
groep misschien geschikt kan zijn? Neem 
gerust eens contact op.

Met vriendelijke groet,                               
Alie Veenstra (pedagogisch medewerker 
peuterspeelgroep)

INGEZONDEN

Samen creatief

Het tweede seizoen van Samen Creatief 
hebben we op 14 december afgesloten.

Elke veertien dagen komen we bij elkaar 
om met onze hobby bezig te zijn. Breien, 
haken, kleding naaien of wat je zelf maar 
leuk vindt om te doen. De bijeenkomsten 
zijn daarbij ook gezellig. Geen cursus of les 
maar wel hulp en uitwisselen van ideeën.

Dus, wil je samen met anderen creatief 
bezig zijn kom dan gerust een keertje kij-
ken of het iets voor je is.

We starten in 2023 weer op 11 januari van 
19-21.30u in de MFA. De kosten delen we 
met elkaar, eenmaal per seizoen.

Heb je vragen neem dan con-
tact op met Janine Flooren 
(janineflooren@hotmail.com) of Ellis van 
der Griendt (vandergriendt.ellis @gmail.
com)

Het zou leuk zijn om nog een paar extra 
deelnemers te kunnen verwelkomen!

Met groet,

Samen Creatief
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Beste dorpsgenoten,

We wensen iedereen een goed en gezond 
2023. De jaarwisseling is in ons dorp niet 
onopgemerkt gebleven; veel lawaai, vuur-
werk, vuur, oliebollen en borrels. Wat een 
begin!

Wat zal 2023 ons allemaal brengen? 
Genoeg! Voorheen werd er door het 
bestuur van Dorpsbelangen een zomer- en 
winterprogramma opgesteld met daarop 
de geplande activiteiten. Zoals jullie weten 
zijn we hiermee gestopt. In de Wolmer 
worden veel activiteiten wel in de dorpsa-
genda benoemd. In overleg met de redactie 
van de Wolmer is de dorpsagenda nu ook 
op de website van Dorpsbelangen te vin-
den (www.dorpsbelangenroderwolde.nl). 
Via de website kan iedereen een activiteit 
doorgeven. De redactie van de Wolmer 
plaatst dit vervolgens én op de website 
én in de Wolmer. We denken hiermee 
een goed alternatief te hebben gevonden 
voor de papieren versie. Want op deze 
manier hebben we een actueel overzicht 
én kunnen de activiteiten goed op elkaar 
afgestemd worden. Nieuwsgierig gewor-
den? Kijk even op de website. 

De onderstaande activiteiten zijn daar ook 
al te vinden.

Vooraankondiging ALV 30-03-2023
Noteer alvast in de 
agenda. Donderdag 30 
maart as. staat de ALV 
van Dorpsbelangen 
Roderwolde eo weer 
gepland in het MFA. 

Landelijke opschoondag, 18-03-2023
Ook de landelijke opschoondag staat weer 
op de agenda. Op zaterdag 18 maart 2023, 
verzamelen vanaf 09.30 uur en dit jaar 
sluiten we af met een gezellige lunch om 
12.00 uur in het MFA. Samen het zwerfvuil 
opruimen, nuttig maar ook gezellig!

Herhaalde oproep: Verkeersveiligheid in en 
om het dorp: “MEEDENKERS” GEZOCHT
In de Wolmer van december deden we 
een oproep. Want we zoeken betrok-
ken dorpsbewoners die met ons willen 
meedenken over de verkeersveiligheid 
in en om ons dorp. We ontvingen geen 
aanmeldingen hiervoor. Vandaar deze 
herhaalde oproep. Veel tijd hoeft het niet 
te kosten. Heb je interesse om samen 
met ons aan de slag te gaan met de ver-
keersveiligheid, meldt je dan aan via 
info@dorpsbelangenroderwolde.nl. 
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Subsidie Dorpenfonds gemeente 
Noordenveld
Vorig jaar heeft ons dorp vanuit dit fonds 
geld gekregen voor het Groene Schoolplein.

Ook dit jaar stelt de gemeente weer sub-
sidie beschikbaar voor het Dorpenfonds. 
Heb je een plan waarmee je de leefbaar-
heid in Roderwolde eo vergroot? Een 
idee om de betrokkenheid van inwoners 
van het dorp te stimuleren. Of een plan 
of activiteit om vitaliteit onder inwoners 
te stimuleren? In de loop van janu-
ari 2023 kan hier weer subsidie uit het 
Dorpenfonds voor worden aangevraagd. 
Op de website van de gemeente staat alle 
informatie. (www.noordenveld.nl). Vragen 
of ideeën? We horen ze graag!

Vriendelijke groet,

Bert, Gerda, Rina, Henk, Erik en Inge

www.dorpsbelangenroderwolde.nl

Dorpshuis

Historie dorpshuis Roderwolde
Het is eind 1970 en de bouw van het 
dorpshuis is eindelijk gestart. Als 
bouwaannemer is gekozen voor 
Werkvoorzieningsschap Noordenveld 
met als directeur de heer Topper. Bijna 
alle gemeentelijke bouwwerken van 
de Gemeente Roden werden door deze 
instantie gebouwd. Zwaar gesubsidieerd 
door de overheid en bijna alle medewer-
kers op de bouw hadden een beperking. 
Busjes vol per dag waren aanwezig en 
meestal was de helft volop aan het werk 
en de rest keek toe en werden gebruikt als 
opperlui. Een werkmeester was meestal 
aanwezig om de boel te regelen en de bouw 
volgens planning te laten verlopen.

Pas net gestart met de bouw, maar de eer-
ste tegenvallers worden al snel gemeld.

De loonkosten van de bouwploeg worden 
met ingang van het nieuwe jaar verhoogd 
van ƒ 0,65 naar ƒ 1,25 per uur. De tradi-
tionele verwarming in de gymzaal met 
radiatoren is niet erg handig en vandaar 
wordt gekozen voor heteluchtverwarming. 
Opnieuw een extra kostenpost van 5.000,= 
gulden. Ook blijken de gymtoestellen 
duurder dan begroot en weer een over-
schrijding van 4.000,= gulden. 

WSW Noordenveld laat in januari 1971 
weten, dat tijdens de bouw geen publiek 
meer op het bouwterrein wordt toegelaten. 
De bouwploeg ondervindt hinder van de 
vele bezoekers en ook van de op- en aan-
merkingen van de bezoekers. 

De bouw vordert gestaag en hoewel de 
begroting al is opgelopen van 140.000,= 
gulden naar 180.000,= gulden, krijgen 
alle werklieden bij het bereiken van het 
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hoogste punt op 4 augustus 1971 een enve-
lop met 10,= gulden.

Tijdens de bouw volgen ook nog 
enkele wijzigingen in het bestuur. 
Penningmeester Henk Doedens heeft het 
te druk met zijn studie en gaat stoppen en 
bestuurslid Reint Cremer wil proberen dit 
over te nemen. Doel is ook om drie extra 
vrouwelijke bestuursleden te zoeken, maar 
alleen Mat Scheepstra-Busscher is bereid 
te gaan deelnemen. 

Er zijn inmiddels al 12 verschillende voor-
stellen voor naamgeving van het dorpshuis 
binnen, maar het bestuur is nog niet tevre-
den. Binnengekomen zijn onder andere: 
De Drijfveer, De Boei, Nooitgedacht, De 
Doevetil en Sportzicht.

Uiteindelijk wordt op het eind van het jaar 
besloten te kiezen voor ’t Dörpshoes, inge-
leverd door Grietje Cremer-Scheepstra. 

In maart 1972 wordt door een grote groep 
dames een schoonmaak dag geregeld en 
de officiële opening vindt plaats op 24 
mei 1972 om half twee. Half Roderwolde 
loopt uit en ziet toe hoe Burgemeester 
Riemersma en voorzitter Jan Datema het 
lint gaan doorknippen. Ook een gede-
puteerde van de Provincie Drenthe is 
aanwezig, want dit is ook het vijftigste 
dorpshuis in de provincie. Iedereen is vol 
lof over het nieuwe gebouw. Eindelijk een 
gymzaal met kleedkamers en douches, 
zelfs een keuken met een uitgifte-balie! 

Anderhalve week na de opening was de eer 
aan korfbalvereniging ODA, om als eerste 
een groot evenement in het gloednieuwe 
dorpshuis te organiseren, namelijk hun 
25-jarig jubileum.

Op 16 juni 1972 is de eerste bestuursver-
gadering in het nieuwe gebouw en ieder 
is ontzettend opgelucht, dat na een lange 
voorbereiding eindelijk het gebouw in 
gebruik is .

Prijzen voor frisdrank wordt vastgesteld 
op ƒ 0,65 per flesje en voor een flesje bier 
moet ƒ 0,75 betaald worden! 

Er komt een oproep voor een dagelijkse 
beheerder in de schoolkrant en later wordt 
Alderd Luinge als de eerste beheerder 
aangesteld. 

Alle bestuursleden worden in groepen 
ingedeeld, om bij toerbeurt de tafels en 
stoelen klaar te zetten en de boel weer op 
te ruimen.

Ook komen er nog steeds rekeningen van 
de bouw binnen, maar bij een aanslag voor 
straat- en rioolbelasting van 325,= gulden 
van de gemeente staat er letterlijk in de 
notulen, dat “de schrik staat op een ieders 
gezicht!” 

Achteraf blijkt toch de begroting enigs-
zins mee te vallen en is er nog een bedrag 
van 29.000,= gulden over. Al snel wordt 
besloten een materialenberging te gaan 
aanbouwen aan de lange zijde van de 
gymzaal. Alle stoelen en tafels en ook de 
rollen tapijt kunnen onmogelijk worden 
opgestapeld bij de gymtoestellen en alle 
materialen van de korfbalvereniging. Een 
dik jaar na de officiële opening is werk-
voorzieningsschap Noordenveld dus 
alweer aan het metselen voor een aanbouw. 

wordt vervolgd.

Henk Buring
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Oliebollenactie
In december begonnen de bestellingen 
langzaam binnen te stromen. De appel-
beignets en oliebollen, die vorig jaar 
bezorgd werden, vielen kennelijk in de 
smaak. Op oudejaarsochtend werden drie 
auto’s volgeladen met oliebollen van bak-
kerij Van Esch in Zevenhuizen. 

In de kantine van het Dorpshuis werden de 
zakken gevuld en tot bestellingen verpakt. 
Het liep als een trein. Vervolgens gingen 
de bezorgploegen op stap om de lekker-
nijen bij iedereen thuis af te leveren. 

De actie was ook dit jaar weer een succes.

Afsluiting 2022: de oudejaarsborrel
Het carbidteam luidde om 10:00 uur met 
een luid klinkend salvo de start in van de 
oudejaarsviering. Niet alleen dorpsgeno-
ten maar ook vele bezoekers van buitenaf 
kwamen dit spektakel bewonderen. De 
tenten deden hun werk. En dat was niet 
overbodig met de overvloedige regenval. 
Dat had ook al snel zijn uitwerking op het 
veld. Het werd een gezellige modderboel.

Vanaf drie uur was de kantine van het 
dorpshuis open voor de oudejaarsborrel. 
Er kwamen ook veel ouders met kinderen.

Terwijl zij gezellig konden praten en van 
hun drankje genieten, konden de kinderen 
zich uitleven in de gymzaal. Daar stonden 
de gymtoestellen, matten en banken opge-
steld om lekker apenkooi te spelen. Dat 
werd door de kinderen met groot enthou-
siasme gedaan. De ouders hadden er geen 
kind aan.

Lopende de middag liep het vol. Het werd 
daardoor erg gezellig. Begeleid door de 
knallende carbidbussen en de trillende 
ramen van de kantine.

De Komende Activiteiten
Gymzaal bezet
Op 3 en 4 februari is de jaarlijkse uitvoe-
ring van De Woldbloem. Daarvoor moet 
de gymzaal omgebouwd worden. Het 
podium wordt op 27 januari vanaf 16:30 
uur opgebouwd. Daardoor kan de zaal niet 
gebruikt worden voor andere activiteiten. 
De gebruikersgroepen die het betreft heb-
ben daarvan al bericht gehad.

Vanaf 6 februari is de zaal weer beschik-
baar voor alle geplande activiteiten.

Jeugdsoos
27 januari is de kantine weer voor de 
jeugdsoos. Het thema is Disco. Dit keer 
voor de jongere kinderen van18:00 t/m 
19:15 uur. Daarna weer de jeugdsoos tot 
22:00 uur.

Volgende jeugdsoos: 24 februari

Pubquiz
De teams kunnen weer strijden om de eer 
en de prijzen. De volgende keer barst de 
strijd weer los op: 

18 februari 20:00 uur                             
Opgave uiterlijk 12 februari. 

Zie verder ook de flyer in dit nummer van 
de Wôlmer.

Potgrondactie
In maart houdt het Dorpshuis weer een 
potgrondactie. De verdere aankondigingen 
hierover staan in de volgende Wôlmer.



Dit kan uw advertentie zijn.

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

Dit kan uw advertentie zijn.

Wilt u adverteren in De Wôlmer? 
Neem dan contact op met de redactie
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NL Doet
Deze doe-dag staat gepland op 11 maart.

Spoelbak
In november hadden we het 50-jarig 
bestaan van het Dorpshuis. En op 31 
december de oudejaarsborrel. In beide 
gevallen merkten degenen die achter de 
bar stonden dat er behoefte was aan een 
spoelbak voor glazen. Dat gemis werd al 
eerder gevoeld. Op internet is door Esmé 
een spoelbak gevonden. Maar deze moest 
ook nog geplaatst worden. Gelukkig heb-
ben we in het dorp meerdere mensen met 
twee rechterhanden.

In dit geval is het plaatsen van de spoelbak 
keurig gedaan door Bert de Rouw.

Bedankt daarvoor Bert.

Toneelvereniging Woldbloem

Voor wie nog geen kaartjes heeft….

Op 3 en 4 februari speelt toneelvereni-
ging Woldbloem Beestenbende op de 
Keizerhoeve. Daarover hebben we in de 
vorige Wôlmer al veel gezegd. Gemist? Kijk 
dan op www.woldbloem.nl.

Na de voorstelling op 4 februari is er 
muziek door dj Kor. En uiteraard gelegen-
heid om na de voorstelling elkaar onder 
genot van hapje en drankje te treffen.

Natuurlijk wil je hier bij zijn! Voor het 
geval je nog geen kaartje(s) hebt: kaarten 
kun je kopen via onze website. Heb je de 
Wôlmer gekregen voor 23 januari? Dan 
kun je de kaarten op de 23e januari tussen 
20.00 en 21.00 uur ook nog kopen in de 
MFA in Roderwolde.

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

We zien jullie graag op 3 of 4 februari.

Namens het bestuur van toneelvereniging 
Woldbloem, 

Derk Jan Janse

Oproep aanleveren activiteiten 
voor dorpsagenda!

Organiseert u een eenmalige of structu-
rele activiteit voor Roderwolde, Foxwolde 
e.o.? En wilt u deze in de Wôlmer in de 
agenda geplaatst hebben? Stuur ons daar 
dan ruim vantevoren informatie over.

U kunt de activiteit via de website van 
Dorpsbelangen doorgeven, https://
www.dorpsbelangenroderwolde.nl/
dorpsagenda/event-voor-dorpsagenda/.

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! Sinds kort wordt de dorpsagenda 
ook gepubliceerd op de website van 
dorpsbelangen, https://www.dorpsbelan-
genroderwolde.nl/dorpsagenda/.
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NATUUR EN OMGEVING

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

Stikstof
Hoewel de storm van boerenprotesten e.d. 
wat is geluwd, is het stikstofprobleem, of 
liever gezegd de stikstofcrisis, nog steeds 
zeer actueel. Over een acceptabele oplos-
sing voor de boeren is er nog steeds geen 
overeenstemming en de meeste omge-
keerde vlaggen hangen er dan ook nog 
steeds. Het is en blijft een penibele kwes-
tie en ik zou me dan ook op glad ijs wagen 
als ik er een mening over zou uiten, zeker 
in een omgeving waar de agrarische 
sector een belangrijke positie inneemt. 
Bovendien ben ik daarvoor zeker niet des-
kundig genoeg.

Toch wil ik in De Wolmer wel iets kwijt 
over hetgeen ik wel denk te weten over 
stikstof.

De natuur lijdt onder de hoge stiksto-
fuitstoot, dat staat buiten kijf. Omdat 
natuurorganisaties bij dit probleem 
lijnrecht lijken te staan tegenover de 
agrarische sector, wordt de vraag gesteld: 

“En die grote grazers dan, die de natuur-
gebieden onderhouden, produceren die 
geen stikstof?” Ook zij produceren met 
hun uitwerpselen stikstof, maar dat is niet 
schadelijk voor de natuur. Stikstof is een 
voedingsstof die vanouds in de natuur 
voorkomt en daar een belangrijke rol ver-
vult. Het probleem is pas ontstaan toen 
er heel veel extra stikstof werd uitgesto-
ten, naar de lucht en naar het grondwater. 
Deze stikstof hoopt zich op in de natuur 
waardoor sommige planten, de stikstof-
minnende planten, gaan woekeren en 
andere planten geen kans krijgen. Deze 
eenzijdige vegetatie leidt tot een sterke 
verarming van de biodiversiteit. In som-
mige natuurgebieden worden grazers 
ingezet, mede omdat zij die stikstofmin-
nende planten opeten. Ze eten juist eerst 
de stikstofrijke vegetatie op. Met hun 
ontlasting en urine komt die stikstof weer 
terug in de natuur. Het totaal aan stik-
stof blijft ongeveer gelijk; de balans wordt 
daardoor niet verstoord. Als melkkoeien 
zich alleen zouden voeden met gras uit 
een onbemeste wei, zou de balans ook niet 
verder verstoord worden, maar dat is bijna 
nooit het geval. Meestal wordt die wei 
bemest met drijfmest en met kunstmest. 
Dat levert een overdosis aan stikstof op en 
dat komt behalve weer in de koe, vooral 
in het milieu terecht. Het tweede verschil 
is, dat de koeien worden bijgevoerd met 
voedsel dat niet uit de eigen omgeving 
komt, meestal niet eens uit ons eigen land. 
Op die manier komt er nog eens een extra Schotse Hooglander

Grote grazers onderhouden de natuur
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hoeveelheid stikstof in de mest en de urine. 
Wanneer die op het land wordt uitgere-
den, verdampt de stikstof uit de mest in de 
vorm van ammoniak. Ammoniak (NH3) is 
een verbinding van stikstof en waterstof. 
Via de lucht komt de ammoniak terecht in 
omliggende gebieden. Door het overschot 
aan mest en urine komt er meer stikstof 
in de grond dan de bodem kan verwer-
ken, waardoor het via het grondwater ook 
nog eens in nabijgelegen natuurgebieden 
terecht kan komen. Bij de grote grazers 
die in natuurgebieden rondlopen ontstaat 
veel minder ammoniak. In de eerste plaats 
doordat ze minder eiwit binnenkrijgen 
en in de tweede plaats omdat de urine 
en de ontlasting niet worden gemengd 
tot drijfmest en op verspreide plekken 
terechtkomen.

Grazers houden de vegetatie open, zodat er 
o.a. meer licht komt. Kleinere planten pro-
fiteren ook van de plekken die grazers met 
hun poten of hoorns opentrappen: dat zijn 
mooie kiemplekken. Bovendien helpen de 
grazers ook wel om de hoeveelheid stikstof 
iets te beperken. Als ze ’s nachts naar een 

potstal gaan, wat bijvoorbeeld voor scha-
pen geldt, laten zij daar ook hun ontlasting 
achter. Daarmee onttrek je nogmaals stik-
stof aan de natuur. (De mest uit de potstal 
moet dan natuurlijk wel goed verwerkt 
worden!).

Is maaien toch niet een betere oplossing 
voor het openhouden van natuurgebieden?

Bij maaien kun je het maaisel afvoeren en 
haal je ook de in de planten opgeslagen 
stikstof weg. Het bezwaar van maaien 
is echter dat je met zware machines het 
land op moet, wat slecht is voor de bodem. 
Bovendien haal je dan niet alleen de stik-
stofminnende planten weg, die voor de 
grazers heel voedzaam zijn , maar ook de 
zeldzamere soorten. Je maakt in één klap 
het land kaal, zodat de dieren die er leven 
(vogels, vlinders en insecten) er voedsel 
en beschutting missen. Tenslotte is het ook 
nogal kostbaar, vooral in de natte gebie-
den, zoals De Onlanden. Dat is ook niet 
onbelangrijk.

Grazers houden de vegetatie open, zodat 
er pionierplanten groeien en zeldzame 
soorten de kans krijgen (foto Leo Linnarts)

Kruidenrijk grasland kan niet 
veel stikstof verdragen
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Regeneratieve landbouw is een oplossing, 
maar een verhaal daarover laat ik graag 
aan Peter Oosterhof over. Hij kan dat ook 
aan jongeren uitstekend uitleggen! (Zie 
Het Klokhuis, Gezonde Bodem, 5 januari 
2023, NPO3) 

In De Onlanden wordt behalve dmv 
begrazing door Hooglanders en Limousins, 
ook wel gemaaid en afgevoerd

In december konden we even op de schaats. 

Om nu op de Schipsloot te gaan schaatsen is 

wel een risico. Gelukkig is het goed gegaan.

Winterse zonsondergang

Hoogwater in de Zuidermaden in januari 2023

Natuur rondom Roderwolde
foto’s Lia Snoek



AANKONDIGING

Pubquiz



kijk voor al onze producten op www.schuiling.nl

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

BEDDEN - VLOEREN - GORDIJNEN

ZONWERING - KASTEN

LEEK 0594 641371  PEIZE 050 5032195  ZUIDHORN 0594 

Heerestraat 57 | 9301 AE Roden | 050-5016748 | www.cruwijn.nl | www.bjwijnkopers.nl
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VAN ONDER DE WIEKEN

2023 begint met een vervolg op 2022 
Dirk Magré

Vorig jaar (maar dus feitelijk vorige maand 
schreef ik al een stukje onder de titel 

“Naslag probleem”. Daar is nu een vervolg 
op.

Naslag problemen - vervolg
Het begon op 5 oktober 2022. De naslag 
was vastgelopen. De slagbeitel zat geheel 
onder het oppervlak en de losbeitel zat 
vast tot op de kop. De naslagbeitel was dus 
tijdens het slaan naar beneden gekropen 
waardoor het lossen niet meer mogelijk 
was.

In december bleef het probleem optreden, 
ondanks schoonmaken van alle onder-
delen. Met een aantal mensen hebben we 
hierover lopen filosoferen. Mogelijk dat 
alles te glad was geworden en dat door de 
zijdelingse druk de losbeitel naar beneden 
werd gewerkt.

Dus: werden weer alle onderdelen er uit 
gehaald en nu flink opgeschuurd om alle 
gladheid door de olie te verwijderen.

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

Nog even weer de afbeelding van vorige 
maand. Nummers:
1 De losheid
2 De slaghei
3 De losbeitel
4 De slagbeitel

Voor meer uitleg: zie de vorige “Van onder 
de wieken”.

Op 7 januari was het volgende moment om 
het resultaat van de schuuractie te testen.

Toen openbaarde zich de ware oorzaak van 
het probleem: de losbeitel wordt met een 
houten veer omhooggehouden. Deze moet 
(dus…) in staat zijn de krachten van het 
naar beneden gaan van de losbeitel op te 
vangen.

Waarschijnlijk was hij al verzwakt. Bij de 
eerste keer gebruiken van de naslag is deze 
veer namelijk gebroken:

Deze veer is ooit waarschijnlijk als tij-
delijke oplossing gemaakt. Hij zit er al 
van vóór 2014 in, dus heeft het nog lang 
volgehouden.
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Hij is van “gewoon” vurenhout met nog 
in het middengedeelte een versteviging. 
Normaal wordt hier ander hout voor 
gebruikt, zoals bijvoorbeeld essen. 

Bij de voorslag zit een mooi gebogen veer 
met hetzelfde doel. Voor zover ik weet is 
die van perenhout gemaakt:

Deze zit een verdieping hoger dan waar de 
voorslag zelf is.

Inmiddels is contact geweest met Wieringa 
Molenbouw, die de molenmaker opdracht 
heeft gegeven om een nieuwe veer te plaat-
sen. Deze wordt van essenhout.

Naar verwachting is dan de naslag bij de 
volgende keer olieslaan (4 februari) weer 
normaal te gebruiken.

We zijn benieuwd of alle problemen dan 
weer zijn opgelost. 

Museumcommissie actief
Zoals al eerder vermeld is de museumcom-
missie druk bezig om alle voorwerpen 
in het museum te inventariseren. Na het 
overbrengen van de administratie van 
een verouderd registratiesysteem naar 
een modernere variant (“in de Cloud”) 
lopen we de hele administratie na. Ook is 
in de tussentijd wat geoptimaliseerd in de 
presentatie en ook dat moest nog worden 
verwerkt in het nieuwe systeem.

Als het maar even kan zijn we met een aan-
tal mensen op dinsdagavonden aanwezig 
om deze klus te klaren (mits het niet al te 
koud is boven in het museum).

Alle beschrijvingen worden één voor één 
opgezocht in de nog aanwezige papieren 
administratie. Dan wordt het opgezocht in 
de computer en het indertijd toegekende 
ngm nummer op het object aangebracht.

We vroegen ons af of dit “ngm” een spe-
ciaal soort nummer is wat vaker wordt 
toegepast. Dat bleek niet zo te zijn. 
Uiteindelijk was de conclusie dat “NGM” 

foto: Janneke Mollema
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staat voor Nederlands GraanMuseum. Hoe 
vanzelfsprekend….

Activiteiten de komende periode:
Olieslaan:
h Zaterdag 4 februari 2023:   

Natuurlijk wordt er ook deze keer 
weer olie geslagen. U bent welkom 
vanaf 13:30 tot 16:30 uur.  
Voor ons: spannend hoe de naslag zal 
functioneren.

Hartelijke groet vanuit Roden,

de molenaar en molenaarsvrouw,

Dirk Magré en Wilma Bruin.

INGEZONDEN

Het liefdeslied
Bart Henstra

Als ik aan volmaakte liefde denk.
Besef ik: Dit is een Gods geschenk!
Hij schiep de mens naar Zijn gelijkenis. 
En heeft bij liefde hier haar betekenis.

Het werkwoord bij liefde is geven.
En elkander zo mogelijk, vergeven.
Dan mag je vreugde en blijdschap beleven.
In je huwelijk en dagelijks leven!

Liefde fungeert dan als een zonnestraal 
En haar licht en warmte koesteren wij 
allemaal.
Werkt meteen op ons humeur zeer positief.
En vinden wij onze medemens veelal lief.

Gebrek aan liefde is in onze omgang soms 
fataal.
Wij zijn dan veelal die schallende cimbaal.
Mooie woorden verdwijnen in het niet.
Als die ander niets daarin van liefde ziet!

Zie hier naar God, zette voor ons de toon.
Opofferde voor ons zijn enig eigen Zoon.
Heeft hier het voorbeeld van liefde gegeven.
Opdat wij in harmonie met onze medemens 
leven!

Ons “Ere zij God, vrede op aarde” is een toe-
passelijk lied.
Wat ons ook in 2023 in de gave van liefde, 
voorziet! 

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 digi-
taal 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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tal van workshops en lezingen

verrassingsdiners door kok bereid

wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer

vraag naar onze folder

Hooiweg 1 

9315 TD Roderwolde

T: (050) 551 40 94

mobiel: 06 150 111 08

E: essentie@wanadoo.nl
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Koos Vrieling Boomkwekerijen  
Tuincentrum 

  Hovenierswerken 



Garagebedrijf Hilberts
Produktieweg 12

9301 ZS Roden

Tel. 050 - 501 86 84

Het juiste adres voor alle autoreparaties;

specialist in APK-keuringen (reeds vanaf

� 40,00 incl. Dieselmotoren toeslag)

Wolter van der Veen
Timmer- & Onderhoudsbedrijf
Gespecialiseerd in duurzame natuurlijke 

bouw- en isolatiematerialen 
Ook voor al uw schilderwerken.

Altenaweg 1, 9321 XG Peize  Tel. 06- 12 504 492

Roderwolderweg 25
9314 TB
050-5033220

Email: 25.vaneerden@netvisit.nl
www.dekleibosch.nl
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NIEUWBAKKEN PLATTELANDSOUDER

Nachtrust 
Nynke Krist-Talsma

Ik hou van slapen. 

U toch ook.

Wie niet.

Ik heb wel eens nagedacht of ik net als 
Jan-Peter Balkenende – ja het was in die 
tijd – af zou willen kunnen met een uur of 
3 slaap per nacht. Als je dan premier kunt 
worden van Nederland, dan is het ’t mis-
schien waard. Maar nee, niet mijn ambitie.

Ik hou van slapen.

Ik ben daar niet alleen in. Er zijn slaapcen-
tra opgericht voor mensen met moeite met 
slapen. Er bestaan verschillende imsomnie 
behandelprotocollen. Een collega van mij 
heeft er een boek over geredigeerd. Wij 
nemen mensen op in de kliniek met een 
verstoord slaapritme. Om die weer strak 
te trekken moeten mensen verspreid over 
2-3 weken een aantal nachten wakker blij-
ven. Kan heel effectief zijn.

Ik hou van slapen.

Als ik me ergens heel druk over maak. Me 
gekwetst voel. Ergens van baal. Iemand 
wil aanspreken op iets maar dat span-
nend vind. Iets wil veranderen maar nog 
niet weet hoe. Daar kan ik wakker van 
liggen. Zo’n vervelende grammofoonplaat 
die vastloopt in je hoofd. Die zelfde zin-
nen met soms net andere woorden maar 
met dezelfde betekenis die dan over elkaar 
struikelen in je hoofd. Zo zonde van die 
waardevolle slaap.

Ik hou van slapen.

Twee zieke kinderen direct na elkaar. 
Beide precies hetzelfde beloop. Eerst een 
onrustige nacht zonder duidelijke reden. 
Dan een nacht zo ziek dat paracetamol 
geen effect heeft. Dan een nacht dat die 
paracetamol wel 2-3 uur werkt maar dan 
is kindlief weer wakker en moet je nog 3 
uur overbruggen tot de volgende mag. Dan 
een nacht dat herstel is ingetreden maar 
kindlief overdag nog geslapen heeft dus 
middenin de nacht gewoonweg klaarwak-
ker is. Na elkaar. Na elkaar. Na elkaar. Telt 
u mee hoeveel nachten achtereen dat is?!

Wij houden van slapen.

Vroeg of laat krijg je hommeles in de tent. 
“IK heb de hele nacht naast haar gelegen”. 
“Ik lag op een slecht matras en heb heus 
ook alles gehoord”. We vinden altijd dat 
wij zelf net iets meer recht van spreken 
hebben dan de ander. 

Wij houden van slapen.

Een halfjaar na de geboorte van onze 
tweede gingen wij een nachtje samen weg 
voor onze huwelijksdag. Om 21u keken 
we elkaar vermoeid aan. Om 21.30 lagen 
we in bed en om 9.30 werden we wakker. 
Misschien 1x er uit geweest om te plassen. 

Wat een mooie term. Ik heb zo’n zin om te 
rusten in de nacht. Van harte toegewenst. 
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Dorpsagenda

woensdag 25 januari 2023                                   
Samen Creatief, 19.00 - 21.30, Dorpshuis

vrijdag 27 januari     
Jeugdsoos voor de jonge kinderen,   
18:00-19:15 uur     
Voor de oudere jeugd vanaf 20:00 uur, MFA

vrijdag 3 februari 2023                                 
Uitvoering Toneelvereniging Woldbloem, MFA

zaterdag 4 februari 2023                             
Uitvoering Toneelvereniging Woldbloem, MFA

woensdag 8 februari 2023                                   
Samen Creatief, 19.00 - 21.30uur, Dorpshuis

vrijdag 10 februari 2023   
Vrouwencafé, 17.00 - 19.00 uur, Het Rode 
Hert

zaterdag 18 februari 2023   
Pubquiz, 20.00 uur, Dorpshuis  
Opgave uiterlijk 12 februari

zondag 19 februari 2023   
Het Rode Hert nodigt uit: Jazz Sessie, 
15.00 uur, Het Rode Hert

woensdag 22 februari 2023                                   
Samen Creatief, 19.00 - 21.30 uur, Dorpshuis

donderdag 23 februari 2023   
Ierse Sessie, 20.00 uur, Het Rode Hert

vrijdag 24 februari 2023   
Jeugdsoos, 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 februari 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



verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

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

Hoofdstraat 38, 
9321 CG   Peize, 

050 - 5032451

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

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

www.esthervandijk.eu
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BRILLEN  •  CONTACTLENZEN  •  OOGMETING  •  PASFOTO’S

Heerestraat 199 • 9301 AE  Roden • Tel. 050 - 280 10 26

Wendtsteinweg 66 • 9363 AR  Marum • Tel. 0594 - 69 70 01 

WWW.BIJALEXBRILLEN.NL

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

   esther4singing@gmail.com   +31651767081
esthervandijk.eu

zangcoach   mezzosopraan   dirigent

  Neem contact op voor een gratis proefles!



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

• Kanaalstraat 41 

       9301 LR Roden  

•  050-5018788 

•  www.quarts.nl 

 

•  Openingstijden: 

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

       zaterdag van 09:00-16:00 uur    

 


