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H E T R O L D E R H I S TO R I S C H G E Z E L S C H A P I N C O R O N A T I J D
In de eerste zomermaanden leek het erop dat het coronavirus doofde. Maar helaas, in augustus nam het
aantal besmettingen weer fors toe. Waakzaamheid
blijft daarom nog steeds geboden. Voldoende afstand
houden en wanneer men zich ziek voelt uit zekerheid
thuisblijven.
Het RHG-gebouw was vanaf half maart gesloten.
Sinds begin augustus zijn de werkgroepen weer beperkt begonnen met hun werkzaamheden. Dit met
inachtneming van de corona-richtlijnen. Onze RHGruimte is groot genoeg om voldoende afstand te houden.

Op maandagavond is de werkgroep Bewonersgeschiedenis alweer druk bezig. Enkele straten van het oude
deel van Rolde, zoals de Kerkbrink, Hunnebedweg,
Gieterstraat en Esstraat zijn al goed in beeld. Ze zijn
nu bezig met de Hoofdstraat.
De werkgroepen ABC (Archief, Bibliotheek en Collectie) en Beeld zijn op de dinsdagmiddag met een
beperkt aantal vrijwilligers aan het werk. Onze fotografen zijn aanwezig bij tal van gebeurtenissen en
leggen daarnaast de veranderingen in de voormalige
gemeente Rolde vast. De donderdagavondgroep van
de werkgroep ABC is wat voorzichtiger. Af en toe zijn
een paar vrijwilligers aanwezig.
Op de donderdagmiddag is de
werkgroep Begraafplaatsen
weer begonnen. Ondanks de
hitte waren de werkzaamheden
op het oudste deel van de begraafplaats te Rolde in de schaduw en met een briesje goed te
doen. Enkelen zijn bezig gebroken grafstenen weer te lijmen en
rechtop te zetten. Anderen maken de oude en verweerde grafstenen schoon en zorgen ervoor
dat de gegraveerde opschriften
weer te lezen zijn. Afstand houden is hier geen probleem.
Hopelijk kunnen wij als bestuur
en werkgroepen in het najaar
c.q. in de winter toch nog enige activiteiten organiseren. Pas
goed op uzelf en blijf gezond!!

W E T H O U D E R H E N K H E I J E R M A N VA N G E M E E N T E A A E N H U N Z E
O N T VA N G T E E R S T E E X E M P L A A R ‘ VA N A M E N TOT N O O I T G E DA C H T ’
Op vrijdag 4 september heeft het jubilerende Rolder
Historisch Gezelschap het eerste exemplaar van een
uniek en fraai geïllustreerd boek met een veelheid
aan informatie over de dorps- en straatnamen in de
voormalige gemeente Rolde overhandigd. Ontvanger
was wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa
en Hunze. De overhandiging vond in de open lucht
plaats nabij de stevig draaiende molen aan de Brink
in Rolde.
Door de corona-maatregelen was de overhandiging in
een besloten bijeenkomst voor vrijwilligers van het
Gezelschap en de boeksponsors. Het was nog even
spannend voor voorzitter Luuk Lesschen want het
boek wat hij wilde uitreiken was nog niet gearriveerd.
Wat bleek: PostNL had een reeds gepensioneerde postbode van PTT post ingezet voor de bezorging. Emmie
Suichies spoedde zich met het pakje naar het huisadres
van de voorzitter (ervaren postbodes weten dat) maar
trof niemand thuis. Op weg naar de Rolder kermis zag
hij alsnog de geadresseerde op de Brink.
Afijn net op tijd werd dan toch nog het boek overhandigd. Wethouder Heijerman (die nog warme gevoelens
deelde over de oude PTT) feliciteerde het RHG met
haar jubileum en het boek en deelde mee ook blij te
zijn dat het RHG binnenkort in de nieuwe Boerhoorn
een centrale plek krijgt in het dorp Rolde. Een plek die

het verdient.
Luuk Lesschen sloot af met een dankwoord aan de
werkgroep bestaande uit Ton Pots, Ellen de Vries,
Feije Takens, Geert Kamphuis en Andries Visser. En
ook bedankte hij Maud Diemer van Servo en alle vrijwilligers die een bijdrage hadden geregeld. Ook ging
er dank uit naar de gemeente Aa en Hunze, Boermarke
Rolde, TVM-Foundation, Univé Noord-Nederland en
de Stichting Rossing-Koops. Zij hielden als sponsors
het boek betaalbaar en kregen een exemplaar aangeboden.
Ton Pots bedankte daarna het bestuur voor het vertrouwen in de werkgroep. En diepte nog enkele wetenswaardigheden op over de werkgroep. Het was een hele
klus maar met hulp van velen is het gelukt.
Te koop!
Het boek bevat ook een uitneembare fietsroute die
langs alle dorpen voert en de mooiste plekjes aandoet.
Met het boek op de pakjesdrager komt de fietser veel
te weten over de omgeving.
Het boek is vanaf nu te koop voor 15 euro. Leden van
het vijftigjarige Gezelschap betalen 10 euro.
Wilt u het boek bestellen?
Een mail naar secretaris@rhg-rolde.nl is voldoende.

Postbode Emmie Suichies was
gelukkig net op tijd met het boek.

Voorzitter Luuk Lesschen bedankt de werkgroep, bestaande uit
Ton Pots, Andries Visser, Feije Takens, Geert Kamphuis, Ellen de Vries en
Maud Diemer.

RABO CLUBSUPPORT
Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank in de
samenleving door clubs en verenigingen te ondersteunen. Wij doen dit jaar ook weer mee! Wij willen graag
onze oude desktops en enkele laptops vervangen door
nieuwe laptops. Onze werkgroepen maken veelvuldig
gebruik van deze computers en met onze aanstaande
verhuizing naar de nieuwe Boerhoorn zullen we flexibeler moeten gaan werken. We zullen minder vaste
en meer flexibele werkplekken krijgen waarbij het
handiger is om laptops in te zetten. Tevens zal de ICTinfrastructuur nog volledig ingericht moeten worden
waarvoor een financiële bijdrage ook goed van pas
komt.

Als lid van de Rabobank kunt u vanaf 5 tot en met 25
oktober 2020 stemmen op uw favoriete vereniging of
stichting.
Het zou fantastisch zijn als u en uw familie en vrienden stemmen geven aan het RHG. Kijk voor meer info
op https://www.rabo-clubsupport.nl/assen-en-noorddrenthe/over-rabo-clubsupport.
Alvast bedankt voor uw steun!

JA A R L I J K S E L E Z I N G I N H E T N A JA A R
De lezing die wij jaarlijks in het najaar organiseren samen met de Culturele Vereniging Rolde gaat dit jaar vanwege de corona-maatregelen helaas niet door.
OV E R L E G M E T S T I C H T I N G H E T D R E N T S E L A N D S C H A P ( H D L )
Onlangs hebben Lukas Hoven en Henk Hollander een
overleg gehad met HDL over de onderhoudstoestand
van de terreinen rond de hunebedden en de Balloërkuil. Lukas houdt als vrijwilliger van HDL toezicht op
de hunebedden van Rolde en de Balloёrkuil, terwijl
Henk dit doet bij het Tumulibos en het hunebed bij
Balloo. Niet alleen bij Lukas en Henk, maar ook bij
meerdere mensen uit het dorp was er wat onvrede over

de onderhoudstoestand van de terreinen rond de hunebedden en de Balloёrkuil. Naar aanleiding hiervan was
een overleg met HDL gepland.
Het overleg vond plaats op vrijdagmiddag 21 augustus
bij de hunebedden in Rolde, waar eigenlijk de meeste
pijnpunten liggen. Er werd gesproken over het zwerfvuil, het maaibeleid en de randbeplanting rond de

hunebedden. De grote hoeveelheid zwerfvuil is mede
een gevolg van de toeristische druk in Drenthe. Door
de corona-maatregelen blijven veel Nederlanders in
eigen land. Dit is ook bij de hunebedden van Rolde
goed te merken. Lukas heeft zijn opruimrondjes de
laatste maanden moeten intensiveren. Te laat maaien
van het gras zorgde voor onprettige situaties. Voor
wandelaars is het niet fijn en er is kans op meer afval
en zwerfvuil in het gras. De hunebedden worden aan
het zicht onttrokken door dichte bosschages en veel
grote eiken, een erfenis van de ruilverkaveling in de
jaren ’70. Dit kan leiden tot meer rommel en het is
hierdoor een ideale plek voor hangjeugd. Trouwens,
de prachtige hunebedden van Rolde mogen best vanaf
een afstand te zien zijn.

Ook is gesproken over de Balloërkuil. HDL heeft
geen moeite met het dode hout in het bos rondom de
Balloёrkuil. Wel is het belangrijk dat de bomen die
dreigen om te vallen worden verwijderd. Dit geldt
eigenlijk ook voor het Tumulibos. In een natuurlijk
bos hoort dood hout. Verder ligt het hunebed in Balloo er netjes bij. Een enkele eik zou kunnen worden
omgezaagd om het hunebed beter te laten uitkomen in
de omgeving.
Lukas en Henk hebben meerdere aanbevelingen gedaan en wij hopen van harte dat HDL met deze aanbevelingen aan de slag gaat.

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

