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- Jaarlijkse ledenvergadering op 3 maart in de Boerhoorn
- Onthulling Struikelstenen in Aa & Hunze
- Menora en schaal naar nabestaanden van Aron en Anna Schaap-Stein
- Informatiebordjes binnenkort bij bijzondere bomen geplaatst

Secretariaat:

Het Rolder Historisch Gezelschap nu in de Boerhoorn!

Waardeel 35

Het RHG is verhuisd naar de Boerhoorn. In de week van 22 t/m 26 november zijn de meeste
spullen door enthousiaste vrijwilligers overgebracht naar onze nieuwe stek in de Boerhoorn.
De nieuwe computers zijn inmiddels ook al aangesloten.
Het was nog even spannend of onze ruimte helemaal gereed zou zijn. Dankzij de bemoeienissen van de gemeente Aa & Hunze zijn de laatste zaken tijdig gerealiseerd. De ruimte ziet er
gelikt uit en wij kunnen de meeste spullen er prima kwijt.
Sinds 2010 hadden wij natuurlijk een geweldige ruimte aan de Stationsstraat. Wij hebben op
die locatie onder andere een aantal prachtige tentoonstellingen kunnen organiseren zoals:
Rolde Spoort, Zuivel Beleven, de Rolder zandverstuiving, 100 jaar Euterpe en De kabouters
van meester Gerrits. Stuk voor stuk tentoonstellingen, die veel bezoekers trokken.
Wij kijken met weemoed terug op deze grote ruimte aan de Stationsstraat, maar zijn toch
ook heel blij met ons nieuwe onderkomen in de Boerhoorn. Midden in het dorp. Samen met
de andere huurders en gebruikers zullen ook wij ons steentje bijdragen aan een bruisende
Boerhoorn.
De officiële opening van de nieuwe Boerhoorn is gepland op vrijdag 28 januari 2022. Hopelijk
gaat het coronavirus niet als spelbreker fungeren. Wij als RHG zullen ons natuurlijk ook presenteren op deze officiële openingsdag.
Vanaf begin januari 2022 zijn wij actief aanwezig in onze ruimte in de Boerhoorn. De openingstijden voor het publiek zijn dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op donderdagavond van
19.00 tot 21.30 uur.
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Als bestuur willen wij graag alle vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen aan de verhuizing naar de Boerhoorn, in welke vorm dan ook, hartelijk bedanken voor hun inzet. Het
resultaat mag er zijn.

Uitnodiging jaarlijkse ledenvergadering
Namens het bestuur van het Rolder Historisch Gezelschap nodigen wij u graag uit voor de
jaarlijkse ledenvergadering op:
Donderdag 3 maart 2022 om 19.30 uur in de Boerhoorn (zaal Tumuli en Hunebed) te Rolde
De agenda voor de ledenvergadering treft u hieronder aan.

Het bestuur
wenst u allen
goede feestdagen
en een gezond
en voorspoedig
2022!

AGENDA LEDENVERGADERING OP DONDERDAG 3 MAART 2022
1.
Opening.
2.
Verslag van de vorige ledenvergadering op 15 april 2021 en de extra ledenvergadering
op 18 mei 2021.
De verslagen worden op de vergadering uitgereikt en toegelicht.
- Vaststelling verslagen.
3.
Mededelingen.
4.
Ingekomen stukken.
5.
Jaarverslag 2021 van de secretaris.
Het jaarverslag wordt op de vergadering uitgereikt en toegelicht.
- Vaststelling jaarverslag.
6.
Financieel jaarverslag 2021 van de penningmeester.
Het verslag wordt op de vergadering uitgereikt en toegelicht.
- Verslag kascommissie.
- Vaststelling Financieel jaarverslag 2021.
7.
Benoeming kascommissie 2022.
8.
Begroting 2022.
De ontwerpbegroting wordt op de vergadering uitgereikt en toegelicht.
- Vaststelling begroting 2022.
9.
Verkiezing bestuursleden.
Volgens het rooster van aftreden zijn Henk Hollander en Jan Boelens aftredend. Daarnaast heeft voorzitter Luuk Lesschen aangegeven te willen stoppen als bestuurslid.
Henk Hollander heeft zich herkiesbaar gesteld en het bestuur draagt hem voor een
volgende termijn voor. Voor Luuk Lesschen en Jan Boelens zijn wij nog op zoek naar
nieuwe kandidaten.
10.
Nagekomen punten.
11.
Rondvraag.
12.
Sluiting vergadering.
KORTE PAUZE waarbij er gelegenheid is om onze nieuwe ruimte te bekijken en waarna we
met elkaar een leuke interactieve activiteit zullen hebben.

De Struikelstenen van Rolde en Nooitgedacht
Het was de bedoeling om in 2020, in de vooravond van het 75-jarige Bevrijdingsfeest, de struikelstenen binnen Aa en Hunze te onthullen. Zoals we allen weten, ging alles anders…
Gelukkig konden op dinsdag 5 oktober jongstleden de 36 struikelstenen worden onthuld in
Rolde, Nooitgedacht, Gieten en Gieterveen. Deze struikelstenen zijn een project van de Duitse
kunstenaar Gunter Demnig, in 1947 geboren in Berlijn. Hij wilde iets terugdoen voor het ongelooflijke leed dat de slachtoffers door de naziterreur tijdens de Tweede Wereldoorlog was
aangedaan. Zelf noemt hij ze Stolpersteine (‘je struikelt met je hoofd en je hart’). Deze stenen
zijn gedenktekens met op de kop een messing plaatje van 10 bij 10 cm, waarin de naam, geboortedatum, deportatiedatum, plaats en datum van het overlijden zijn gestanst. De Struikelstenen worden gelegd in het trottoir of berm voor de vroegere woonhuizen van mensen die
in de Tweede Wereldoorlog slachtoffer werden van het nationaalsocialisme. Vaak betreft dit
joodse slachtoffers, maar ze zijn ook voor Sinti en Roma, politieke gevangenen, dienstweigeraars, homoseksuelen, Jehova’s getuigen en gehandicapten.
In de gemeente Aa en Hunze zijn struikelstenen gelegd voor de in de oorlog afgevoerde 37
joodse mensen. Slechts één persoon kwam terug.

In Rolde en Nooitgedacht zijn op vrijdag 2 oktober 1942 alle joodse mensen uit hun huizen
gehaald, weggevoerd naar kamp Westerbork en van daaruit op transport gezet naar de vernietigingskampen.
11 personen zijn vergast in Auschwitz en 1 persoon in ‘Midden-Europa’.
Deze datum was door de nazi’s niet willekeurig gekozen. Op vrijdagavond begint de sabbat, de
rustdag, en die wordt altijd thuis gevierd. Bovendien was het op 3 oktober 1942 Jom Kippoer
(grote Verzoendag) en daarmee de belangrijkste joodse feestdag. Iedereen zou dus zeker thuis
zijn!
Anno 2021 zijn er in zeker 26 Europese landen en in meer dan de helft van de Nederlandse
gemeenten struikelstenen geplaatst. Nu dus ook in Aa en Hunze voor de weggevoerde en
vermoorde joodse medeburgers, ‘Opdat we niet vergeten’.

De struikelstenen voor de famile Schaap-Simon.

In Rolde liggen de stenen aan de Hoofdstraat 1 voor de familie Schaap-Simon.
Het gezin Bendix Schaap woonde tot in 1939 in het Duitse
plaatsje Lathen, een plaatsje dicht bij de Nederlandse grens
nabij Ter Apel. In 1939 zijn ze, door de toenemende naziterreur, samen met het gezin van zijn broer Aron Schaap
gevlucht naar Nederland. Bendix Schaap, zijn vrouw Millij
Schaap-Simon en hun 3 kinderen (August, Sonja, Frits) streken neer in Rolde en betrokken het toen leegstaande pand
aan de Asserstraat 1. De beide families Schaap hebben hier
samen korte tijd gewoond. Het pand werd namelijk al vrij
snel gekocht door vervoersbedrijf Takens. De familie Bendix
Schaap bleef in hun gedeelte van het huis wonen. De familie
Takens verbleef in de andere woning van het pand.
Aan de Asserstraat 43 in Rolde liggen 4 struikelstenen in
de berm voor het huis ter nagedachtenis voor de familie
Schaap-Stein. Nadat het pand aan de Asserstraat 1 aan de familie Takens werd verkocht, verhuisde Aaron met zijn vrouw
Anna Stein en hun zoon Joachim en dochter Leoni naar dit
huis.

Struikelstenen voor de famile Fischler-Nachtgeist.

In Nooitgedacht, voor het huis aan de Veldweg 13, liggen
struikelstenen voor de familie Fischler-Nachtgeist. Israëel
Majer Fischler en zijn vrouw Masche Nachtgeist waren samen
met de stiefouders van Masche, het echtpaar Rosenfield, al
voor 1925 uit Polen gevlucht. Beide paren woonden eerst
aan de Gedempte Singel in Assen. Ongeveer in 1925 lieten
Israëel en Masche een woning bouwen in Nooitgedacht, nu
Veldweg 13. Op 7 februari 1928 werd hier hun zoon Aron
Simon Fischler geboren. Aron groeide hier op en ging in Rolde
naar school.
Op de website van de Struikelstenen Aa en Hunze (www.
struikelstenen-aaenhunze.nl) kunt u meer informatie en
foto’s vinden over het onthullen van de struikelstenen. Ook
vindt u hier informatie over de weggevoerde en vermoorde
joodse families binnen Aa en Hunze.

Overhandiging menora en schaal

De menora en de schaal worden overhandigd.

Op de dag van de onthulling van de struikelstenen in de gemeente Aa en Hunze vond tijdens de lunchpauze nog een memorabele gebeurtenis plaats. Mevrouw M. Darwinkel en de
heer F. Takens overhandigden een menora en een bord aan

de gebroeders Stolzenburg, nabestaanden van Anna Stein en echtgenote van Aron Schaap,
die woonden aan de Asserstraat 43 in Rolde. De familie Schaap had deze voorwerpen in de
oorlog in bewaring gegeven aan hun buren op Asserstraat 41, familie van mevrouw Darwinkel
en de heer Takens. Zij vonden het gepast om deze voorwerpen aan de nabestaanden van de
familieleden te overhandigen.

Bomen in het zonnetje
Bij enkele speciale bomen worden binnenkort informatiebordjes geplaatst. Het gaat om drie
bomen in Rolde. In samenwerking tussen de gemeente Aa en Hunze en het Rolder Historisch
Gezelschap zijn korte beschrijvingen gemaakt bij bomen die niet zonder reden ooit zijn geplant.
De gemeente heeft de bomen zelf en hun directe omgeving een opknapbeurt gegeven en nu
kunnen de bordjes worden geplaatst. Het initiatief hiervoor kwam van RHG-lid Anne Veenstra.
De exacte datum wordt binnenkort via een persbericht bekendgemaakt en in de volgende
nieuwsbrief volgt meer informatie over de bomen.

Mooi gebaar van Installatiebedrijf Kamps
Zoals eerder in deze Nieuwsbrief is vermeld, is de verhuizing naar de Boerhoorn nagenoeg
afgerond. Voor ons nieuwe onderkomen hadden we nog een koelkast nodig.
Toen wij hierover in contact kwamen met Installatiebedrijf Kamps te Rolde waren zij bereid
ons een nieuwe koelkast te schenken. Het mag duidelijk zijn dat wij dit gebaar heel erg waarderen. Nogmaals onze hartelijk dank!

Boek “Van Amen tot Nooitgedacht”
Van het boek “Van Amen tot Nooitgedacht” zijn nog een aantal exemplaren verkrijgbaar. Wilt
u zelf in het bezit komen van het boek of wilt u een familielid of een kennis daarmee verrassen
(een fraai cadeau onder de Kerstboom), wees er dan snel bij.
Een exemplaar is te bestellen door te bellen naar onze penningmeester, telefoon 0592-352221
of te mailen naar secretaris@rhg-rolde.nl.
Leden van het RHG betalen slechts € 10,– voor dit prachtige boek, niet-leden € 15,–.

Resultaat Rabo Clubsupport
Onlangs werd de uitslag van de Rabo Clubsupport 2021 bekendgemaakt. Wat zijn wij trots op
het resultaat! Het Rolder Historisch Gezelschap ontvangt dit jaar een bedrag van maar liefst
€ 1583,99.
Er waren dit jaar 448 deelnemers en het RHG is met dit bedrag op de twaalfde plaats geëindigd. We hebben 150 stemmen ontvangen. Een heel mooi resultaat waar wij erg blij mee zijn.
We willen Rabobank Assen en Noord-Drenthe en iedereen die op ons gestemd heeft graag
bedanken!

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).

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

