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H E T C O R O N AV I R U S E N H E T R H G
Sinds half maart staat onze wereld een beetje op z’n kop.
Het Coronavirus beheerst min of meer ons leven en het
ziet er naar uit, dat dit nog wel een poosje zal duren. Tot
we het goed kunnen beheersen, zoals met een vaccin.
De regering heeft veel maatregelen getroffen om te zorgen dat het virus zich niet uitbreidt. Dit heeft natuurlijk
consequenties voor tal van zaken: in ons werk, ons
gezinsleven, onze sociale contacten, bij onze sponsors
en ook bij ons vrijwilligerswerk. Wij moeten rekening
houden met elkaar, elkaar niet in gevaar brengen. Voldoende afstand bewaren en zoveel mogelijk thuisblijven. Gelukkig heeft het virus hier in het noorden niet
zo hard toegeslagen als elders in het land. Een aantal
maatregelen zijn inmiddels versoepeld. Waakzaamheid
blijft geboden.
Het RHG-gebouw is sinds half maart gesloten. De
meeste werkgroepen zijn gestopt met hun werkzaamheden. Een enkele vrijwilliger is begin mei weer begonnen. Hopelijk kunnen alle werkgroepen in september
weer aan de slag. Alle onze activiteiten zijn afgelast en

verplaatst naar een later tijdstip dit jaar of zelfs volgend
jaar. Zoals de plaatsing van de Struikelstenen, de lezing
van Harry de Waard (in samenwerking met de Bibliotheek), de lezing van Timon Waarsenburg (CVR) en de
viering van 75 jaar Vrijheid.
Tot onze grote spijt heeft het bestuur ook moeten besluiten de viering van ons 50-jarig jubileum op 22 en
23 augustus te verplaatsen naar het voorjaar van 2021.
Wel hopen wij in het najaar het Stratenboek van de
voormalige gemeente Rolde: “Van Amen tot Nooitgedacht” te kunnen presenteren. De werkgroep o.l.v.
Ton Pots legt de laatste hand aan dit unieke boek. Het
boek is straks voor onze leden verkrijgbaar tegen een
sterk gereduceerde prijs, maar ook voor niet-leden is
het boek straks een aantrekkelijke aanschaf. Dit mede
door een aantal gulle bijdragen van diverse instellingen
en fondsen.
Wij wensen iedereen een fijne zomer toe in goede gezondheid. Pas goed op uzelf en blijf gezond.

BIJZONDERE 4 MEI HERDENKING
Op 4 mei 2020 vond er een bijzondere herdenking
plaats. Dit als een gevolg van de Covid-19 maatregelen.
In plaats van de gebruikelijke en altijd drukbezochte
ceremonie om acht uur vond deze nu al om tien uur in
de ochtend plaats. Zonder publiek.
De vlaggen waren al vroeg halfstok. Het mocht de hele
dag en er werd veel gehoor aan gegeven. Vóór tien uur
werden namens het Rolder Historisch Gezelschap en

de Jacobuskerk bloemen gelegd. Om tien uur werden
door het Rolder Comité 4 Mei en door burgemeester en
wethouders van Aa en Hunze bloemen gelegd. Na het
signaal Taptoe werd een minuut stilte in acht genomen.
Enkele door Jan Schutrup gemaakte foto’s van deze bijzondere herdenking (hopelijk eenmalig in deze vorm)
zijn op onze website te zien.

D A N K A A N D E S P O N S O R S VA N H E T R H G
Op dit moment hebben we allemaal te maken met de
consequenties van het coronavirus. Iedereen probeert
hier zo goed mogelijk doorheen te komen. Gezondheid staat daarbij voorop! Ook onze sponsors hebben het zakelijk soms zwaar te verduren en moeten
alle zeilen bijzetten om deze tijd door te komen.
Daarom willen we onze sponsors graag een hart onder de riem steken en roepen wij u op om nu, maar
ook na de coronacrisis onze sponsors te steunen!
Dank aan:
Onze hoofdsponsors: Bouwbedrijf Stoffers Ekehaar en
Univé Noord-Nederland
Onze sponsors: ABH Rolde, Dental Clinics Rolde,
Dries-Rolde BV installatietechniek, Echte Bakker Pots
Rolde, Grand-Café Hofsteenge Rolde, H&L Bouw-

service Rolde, Hotel-Pension De Lindenhof Grolloo,
Hoveniersbedrijf Smeenge Balloo, Interglas Rolde,
Oostra & Partners Rolde, Schonenburg Makelaardij
Paterswolde, Stationskoffiehuis Rolde, Techniko Ekehaar, Vreugdenhil voor al uw groen Eldersloo en Uitvaarzorg BijZonder Rolde
Onze subsponsors: Alien’s Boeketterie Rolde, Brasserie de 3 Heeren Rolde, Chinees Indisch Restaurant
De Lange Muur Rolde, COOP Barelds Rolde, Dekker
Verhuur Rolde, Dierenpension De Open Ruimte Grolloo, Hoveniersbedrijf BTS Bleijinga Grolloo, In-Hout
interieurs op maat Rolde, Kapsalon Janny Grolloo,
Landwinkel Fruitbedrijf Goense Rolde, Optiek Tent
Rolde, Stal Haikens Papenvoort, TravelXL Reisbureau
Rolde, Van der Pol Omgevingsvormgever Rolde en
Uitgeverij Servo Rolde

Z O M E R VA K A N T I E 2 0 2 0
De gehele maand juli zijn de archieven en bibliotheek
van het RHG gesloten. Voor eventuele vragen en/of
afspraken verzoeken wij u om contact op te nemen met
het secretariaat (secretaris@rhg-rolde.nl).
Vanaf 4 augustus is iedereen weer van harte welkom
op dinsdagmiddag (14.00 – 16.00 uur) en donderdag-

avond (19.30 – 21.30 uur). We volgen daarbij de dan
geldende RIVM-richtlijnen.
Tijdens deze openingstijden zijn leden van de werkgroepen aanwezig om uitleg te geven over de in bezit
zijnde documenten, krantenknipsels en foto’s met betrekking tot de historie van Rolde.

STRUIKELSTENEN AA EN HUNZE

NIEUWE A ANWINSTEN
Aangeschaft door bestuur RHG:
- Nieuwe Drentse Volksalmanak 2019; jaarboek voor geschiedenis en archeologie 2019. Assen/Raalte, Stichting
Nieuwe Drentse Volksalmanak, Kon. van Gorcum, 2018. Met o.a. D16-Balloo hunebed: vastleggen van talloze

meetpunten d.m.v. fotogrammetrie weergegeven in een 3Dmodel van het hunebed. Met daarnaast een artikel van
Henk Luning over ’t Ruige Veld in oorlogstijd: Das Gaestebuch vom Wilden Land
- Jong, H. de, Franse para’s in Drenthe 8–12 april 1945. Assen, Kon. Van Gorcum, 2020
- Liempt, A. van (onder red. van het NIOD), 1945. De Afrekening. Leven in bezet Nederland. Amsterdam, Spectrum/NIOD, 2020. Met foto Franse para’s (SAS) bij de openbare school in Rolde (p.66)
- Hanskamp, B., Gewogen ruimte. Vormgeven aan de provincie Drenthe 1970-2020-2050. Assen, In Boekvorm
Uitgevers, 2020. Met o.a. Lukas Hoven (p. 276) adviseur aanleg A37 en Fam. Bartelds-Huizing in Nijlande (p.
130, 131, 132 en 133) over ruilverkaveling Rolde.
- Nijborg, S., Gerhardus Dieters en de radicalisering van de NSB. Boerenbeweging en nationaalsocialisme in de
gem. Anloo. Nieuwlande, S. Nijborg, 2020.
SCHENKINGEN
- Dhr. H. Buring te Rolde: Jaargangen De Kloetschup
1997–2019
- Fam. J. Sipma te Assen: Rolderpost 1988–1997

- Erven Fam. J.H. Knol te Rolde: Jaargangen De Kloetschup 1997–2006, Dossier 800 jaar Rolde, Enkele
boeken over Drenthe, Brochure TT historische race

R E S E R V E E R A LVA S T U W E X E M P L A A R : “ VA N A M E N T O T N O O I T G E DA C H T ”
Met trots presenteert het jubilerende Rolder Historisch
Gezelschap binnenkort het prachtige boek: “Van Amen
tot Nooitgedacht”. Een unieke uitgave met een veelheid
aan informatie over de dorpen en straten in de voormalige gemeente Rolde. Hoewel door de corona-maatregelen het geplande jubileumfeest is uitgesteld naar het
voorjaar van 2021 willen we het boek dit jubileumjaar
nog zeker uitgeven. Begin september (we komen nog
met een exacte datum) zullen we het boek presenteren
en te koop aanbieden.
Bij Ton Pots ontstond een paar jaar geleden het idee
om een boek te maken over de achtergronden van de
dorpsnamen en van alle straatnamen en wegen van
de voormalige gemeente Rolde. Aangevuld met leuke
weetjes en met foto’s: oude en recente. Daarbij heeft

de werkgroep bestaande uit initiatiefnemer Ton Pots,
Geert Kamphuis, Feije Takens, Ellen de Vries en Andries Visser gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, zoals de inzet van een drone! Het boek wordt een
zeer professionele uitgave met bijna 200 bladzijden.
“Van Amen tot Nooitgedacht” is nu al te reserveren.
En het goede nieuws is dat we dankzij een bijdrage van
diverse sponsors het boek kunnen aanbieden voor een
fractie van de drukkosten.
Stuur een bericht met uw keuze (zie hieronder) onder
vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer
naar secretaris@rhg-rolde.nl of lever het op papier in
op Waardeel 35 of Banderschulte 13 te Rolde.

Het bestuur
Luuk Lesschen (voorzitter), Alianne Bouma-Hoven (secretaris), Thale Lesschen (penningmeester), Andries
Visser (vicevoorzitter), Henk Hollander en Jan Boelens

✁

Ja! Ik wil zo’n exemplaar
Van Amen tot Nooitgedacht.

Ik ben lid van het Rolder Historisch Gezelschap en betaal 10 euro.
Ik word lid* van het Rolder Historisch Gezelschap en betaal 10 euro.
Ik ben geen lid en ik word het ook (nog) niet en betaal 15 euro.

Naam en adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tel.: …………………………………………………
* Het lidmaatschap start direct, de eerste contributiebetaling (20 euro) vindt plaats in 2021.
U ontvangt als lid vier keer per jaar De Kloetschup: hét magazine met verhalen en foto’s over de oude
gemeente Rolde. En u heeft gratis toegang tot informatie, lezingen en tentoonstellingen.

