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- RHG verhuist begin 2022 naar de Boerhoorn
- Stationskoffiehuis sluit haar deuren
- In memoriam Roel Brands / Robert Koenen
- Rabo ClubSupport gaat weer van start

Secretariaat:

Verhuizing naar onze nieuwe stek in de Boerhoorn

Waardeel 35

De bouw van de nieuwe Boerhoorn vordert snel. In december 2021 worden zowel het
Gezondheidscentrum als het Multifunctioneel Centrum (MFC) opgeleverd. Op 1 januari
2022 zal de stichting Boerhoorn de exploitatie van het MFC en de sportzalen overnemen.
Het RHG krijgt straks een vaste ruimte in het sporthalgedeelte (voorheen de cursuszaal)
en ook een grote inloopkast. Daarnaast huurt het RHG voor 2 dagdelen een extra ruimte.
Om de verhuizing naar de Boerhoorn goed te laten verlopen is een werkgroep gevormd.
In deze werkgroep zitten de volgende vrijwilligers: Ton Pots, Jan Hoving, Emmie Suichies,
Klaas Willems, Johannes Schutrup, Thale Lesschen en Luuk Lesschen. Een eerste
bijeenkomst is inmiddels geweest. Ton Pots heeft een uitgebreid draaiboek voor de
verhuizing gemaakt. Er wordt nu eerst een selectie gemaakt van de spullen welke wel mee
gaan naar de Boerhoorn en welke niet.
Als RHG hebben wij in de loop der tijd veel voorwerpen geschonken gekregen. Helaas
kunnen wij veel zaken niet meenemen naar de Boerhoorn. Wij gaan nog proberen de gevers
op te sporen om de betreffende voorwerpen terug te geven dan wel in overleg een andere
goede bestemming te geven. Verder hebben wij nog een aantal grote objecten, welke
niet in de Boerhoorn gestald kunnen. Voor deze objecten zoeken wij nog een droge, maar
bereikbare opslagruimte.
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Stationskoffiehuis sluit haar deuren
De Algemene Ledenvergadering, lezingen, feestjes. Ons Gezelschap voelde zich maar wat
thuis in het Stationskoffiehuis. Ook bij de gezellige nazit in aanwezigheid van de eigenaren
Lineke Hidding en Isie Poutsma. Maar ze stoppen ermee en dat is even slikken.
De historie van het Stationskoffiehuis begint in 1905. Als Derk Stevens een huis laat
bouwen en B&W van Rolde verzoekt het te mogen inrichten als stationskoffiehuis. Het
station staat namelijk om de hoek, waarom niet? Menig reiziger zal er zijn of haar kopje
hebben gedronken. In 1925 neemt Johannes (beter bekend als ‘Hansie’) Darwinkel, de opa
van Lineke, het pand over.
Nadat in 1947 het reizigersvervoer op de NOLS-lijn Assen-Stadskanaal stopte, en in de
jaren zeventig ook het goederenvervoer, kwam de focus meer te liggen op het faciliteren
van het verenigingsleven. Er is wat af vergaderd en gefeest. Maar er gebeurde meer: er
werd zelfs in bepaalde perioden lesgegeven.

Het RHG heeft altijd met veel plezier gebruik gemaakt van de faciliteiten en kijkt met
genoegen en een beetje weemoed terug op de fijne samenwerking met Lineke en Isie. Er
was altijd iets te regelen en het kwam altijd goed. We wensen Lineke en Isie een mooie
invulling toe van een nieuwe periode in hun leven.
Een uitgebreid interview met Lineke en Isie, afgenomen door Lukas Koops, staat in
het boek: “Een wereld van verschil.” (RHG, 2010, er is bij ons nog een kleine oplage
beschikbaar), een verhaal dat de moeite waard is te (her)lezen.

In memoriam Roel Brands
Op 20 juni jl. ontvingen wij het droeve bericht, dat Roel Brands is overleden. Roel was
secretaris van de redactie van De Kloetschup.
Eind 1997 werd door het RHG besloten dat, te beginnen in 1998, elk kwartaal een tijdschrift
aan de leden zou worden gestuurd. Op dat moment bestond het bestuur van het RHG uit
Jan van der Struik, Harm Westebring, Roel Brands (secretaris) en Henk Bos. De redactie
werd gevormd door Egbert J. van der Veen, Roelof Marring, Henk Luning en Roel Brands
(secretaris). Roel bleef tot 2005 secretaris van het RHG en tot het laatst secretaris van De
Kloetschup. Daarnaast vervulde Roel een belangrijke rol in de verspreiding en bezorging
van het blad.
Hij heeft dit volgehouden ondanks zijn gezondheidsproblemen, waardoor iemand anders
wellicht allang zou zijn gestopt. Toen hij een paar weken voor zijn overlijden belde dat het
niet meer ging, vond hij het belangrijk te vermelden dat hij het jammer vond dat hij de 25
jaar niet zou halen.
Roel was een nauwgezette notulist van de vergaderingen, er waren dan ook nooit
aanmerkingen of correcties nodig. Altijd goed gemutst en in staat de vergadering met zijn
plezierige aanwezigheid te verlevendigen.
Het RHG is Roel bijzonder veel dank verschuldigd voor zijn niet aflatende ondersteuning,
waardoor hij een vaste en stabiele factor was in het RHG.

In memoriam Robert Koenen
Op 17 augustus jl. is onze vrijwilliger Robert Koenen overleden. Robert was vele jaren een
enthousiaste vrijwilliger bij de werkgroep ABC. Helaas kon hij door zijn ziekte de laatste
jaren niet meer actief zijn binnen de werkgroep. Wij wensen Jannie en de kinderen heel veel
sterkte!

Statiegeldactie COOP
In het tweede kwartaal van 2021 konden klanten van de COOP hun statiegeld doneren aan
het RHG. Het gedoneerde bedrag werd door de COOP verdubbeld. De opbrengst van deze
actie bedraagt € 387,78. Graag willen wij de COOP en iedereen die een bijdrage heeft
gedaan hartelijk danken voor het bereiken van dit mooie bedrag!

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 nieuwe meubels en
ICT-apparatuur aanschaffen voor onze nieuwe ruimte in de Boerhoorn. Hiervoor komt een
financiële bijdrage goed van pas

Als lid van de Rabobank kunt u vanaf 4 tot 24 oktober 2021 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.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/.
Alvast bedankt voor uw steun!

Werkgroep Begraafplaatsen zoekt nog vrijwilligers!
Vindt u het leuk om één middag in de week op de begraafplaats te helpen met het onderhoud
en herstel van oude grafmonumenten? Dan bent u van harte welkom op donderdagmiddag
op de begraafplaats te Rolde. Nieuwsgierig geworden? Kom eens vrijblijvend langs op de
donderdagmiddag!

Verzamelbanden voor De Kloetschup
Vanwege de verhuizing naar de Boerhoorn hebben wij een overschot aan verzamelbanden
voor het opbergen van de Kloetschup. Wij hebben daarom besloten dat leden gratis
verzamelbanden kunnen ophalen (maximaal twee per lid en op is op). In één verzamelband
passen drie jaargangen van de Kloetschup. Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact
opnemen met Thale Lesschen (0592-352221) of op de dinsdagmiddag tussen 14.00 en
16.00 uur langskomen in het RHG-gebouw.

Aanwinsten
Aangeschaft door bestuur RHG:
- Ensing, W. Communistisch verzet in Drenthe 1935-1940. Assen, Koninklijke van Gorcum
BV, 2021. Voor Rolde wordt maar één persoon genoemd als communist (Henderikus
Hadders). Deze was echter niet betrokken bij de CPN. Pagina 29.
- Egmond, M. van, A. Scheulderman. Derksen. Amsterdam, Inside (Overamstel Uitgevers),
2021.

Schenking
- Familie Hoiting te Gieten: diverse artikelen in het blad Motor over de 1e TT in Rolde.

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

