“Wark an de winkel”

Oplage: 1500 st.

Rouveen organiseert klompenrace die de boodschap overbrengt!

Klompenrace 2017 met als thema:
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In deze editie van de Rouvener:
- Interview met Vincent Buitenhuis
- Route Klompenrace 2017
Een uitbater van één van de vele kruidenierszaken.

Het is alweer bijna twee jaar geleden, dat de
SPAR supermarkt in Rouveen de deuren definitief sloot. Daarmee kwam er een einde aan
een lange geschiedenis van een buurtsuper in
het dorp.Onder de bevolking wordt er met nostalgie teruggedacht aan de tijden waarin de buurtwinkeltjes floreerden. Andere tijden, waarin
men met trots kon zeggen: “Koopt toch in den
vreemde niet, wat uw eigen dorp u biedt!”.
Langs de ‘De Diek’ (Oude Rijksweg) had
men de buurtwinkels voor het uitkiezen.
Net voorbij de Zuideindigerweg Vivo Stegeman en aan Scholenland Attent Mijnheer,
de Kopak tegenover melkfabriek De Kleine
Winst en Attent Huisman bij Dekkersland.
Voor een flesje Exota frisdrank (wie kent het
niet?) en snoepgoed, drop en niet te vergeten het rolletje pepermunt voor de zondag. Een pak koffie of thee, koek en stroop,
suiker, zout en overige kruidenierswaren.
Voor een ‘karbies vol bosschop’n’ kon men
om de hoek terecht. Ondertussen zijn er
voorzichtig plannen in ontwikkeling om een
nieuwe buursuper van de grond te krijgen.
Zal het er ooit nog van komen?? We weten
het niet, maar een ding is zeker, om dit plan

te realiseren is er nog heel wat “Wark an de winkel!”
Een mooi thema voor de Klompenrace 2017.
Op donderdag 28 december zal het dorp weer
luidruchtig worden gewekt door de massaal klepperende klompenlopers. De nachtelijke atletiekwedstrijd op klompen staat dit jaar geheel in het
teken van ‘de nieuwe buurtsuper’ en voor de
deelnemers is er ook flink wat “Wark an de winkel!” om het parcours op klompen te volbrengen.
De Klompenrace is voor alle leeftijden en er zijn
prijzen te behalen voor de snelste deelnemers in
verschillende leeftijdsgroepen. Gaat jou dat allemaal veel te snel, wees dan creatief, want er zijn
eveneens prijzen voor de meest originele deelnemers. De deelnemers wordt verzocht om een eigen, creatieve invulling aan het thema te geven.

- Recept Spoetnik
- Wedstrijdreglement
- Kortingsbonnen
- Geschiedenisles

Startschot:

Iedereen in het bezit van houten schoeisel kan
zich vanaf 22.00 uur inschrijven bij café Korterink te Rouveen. Om klokslag 00.00 uur zal het
startschot klinken, traditiegetrouw uit de carbidbus. Voorafgaand, tijdens en na afloop van de
Klompenrace is er feest bij café Korterink met
muziek en natuurlijk de nodige versnaperingen
om na de inspanning weer op krachten te komen.
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Uit den oude

Rouveen heeft in de eerste helft van de 20e eeuw heel veel
winkeltjes gekent. Aardappelen, vlees, eieren, groente boter, meel kwamen allemaal uit eigen bedrijf, overige zaken
konden worden aangeschaft in kleine kruidenierszaken aan
streek. In de periode daarvoor werd er veel gedaan op het
gebied van ruilhandel. De zelfgekarnde boter werd geruild
in Meppel tegen veevoer en kruidenierswaren. Ondanks dat
er vele winkels waren was er weinig concurrentie, bezoekers waren trouw en gingen niet snel naar een andere winkel.
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De eerste winkelwagens werden geïntroduceerd op 4 juni 1937 en waren
een uitvinding van Sylvan Goldman,
de eigenaar van de ‘Humpty Dumpty’
supermarktketen in Amerika. Hij had
gezien dat klanten moeite hadden
met te volle winkelmanden en besefte
dat ze daardoor minder kochten. Hij
kreeg een ingeving toen hij op een
avond in 1936 laat op kantoor aan
het werk was en een vouwstoel zag
staan. Samen met onderhoudsman
Fred Young bouwde hij een eerste prototype – twee winkelmanden boven
elkaar in een metalen frame op wielen.
In 1946 vroeg de uit Kansas City
afkomstige Orla Watson octrooi aan
op een ontwerp van een winkelwagen met een grote vast mand die
telescopisch in elkaar te schuiven
zijn. Deze ontwerpen worden nagenoeg onveranderd, overal ter wereld
door winkelende klanten gebruikt.

Bij inlevering van deze waardecoupon:

V.O.F. Crediet
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de ongelofelijke korting van:

€ 1,00
Deze actie geldt alleen voor klompen, en is geldig van
24 t/m 31 december
Niet goed = slechte aankoop
V.O.F. Crediet: “Als wij het niet hebben, hebt u het niet nodig!”

Prijzen
Klompenrace 2017 belooft natuurlijk weer een
enorm “prijzencircus“ te worden. Niet alleen snelheid, maar ook originaliteit staat bij het comité en
jury hoog in het vaandel. Hieronder een overzicht
van de categorieën:
Snelheid:
Jongens t/m 11 jaar
Meisjes t/m 11 jaar
Jongens 12 t/m 15 jaar
Meisjes 12 t/m 15 jaar
Heren 16+
Dames 16+
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Spoetni

In de jaren 50 en 60 was het Nederlands frisdrankmerk Exota erg bekend, en een veel gedronken
gazeuse. Exota werd in een fabriek in Dongen
(Brabant) geproduceerd, en ging in 1973 failliet
mede door een affaire met exploderende flessen.
In 2015 hebben drie ondernemers een doorstart
gemaakt met Exota, en is deze lekkernij weer vollop op de markt verkrijgbaar.
Recept Spoetnik
1. Doe een scheut koffiemelk in een groot glas.
2. Voeg hier twee schepjes suiker aan toe en
roer dit goed door.
3. Vul het glas met Exota en roer vervolgens alles
goed door...........ouderwets genieten!

Originaliteit:
Mooist verklede deelnemer/ster
Mooist aangeklede post
Mooist opgedirkte klompen

Dit jaar zijn er ook weer prachtige prijzen te verdienen in de categorie originaliteit. Mooie uitdossingen worden met onderstaande beloond:
Vleespakketten ter waarde van:
1e prijs: € 100
2e prijs: € 75
3e prijs: € 50

Vriendelijk verzoek aan deelnemers en publiek om zoveel mogelijk met de benenwagen
te komen. Op de parkeerplaats van de NH-kerk kan men eventueel een meegenomen
voertuig tijdelijk stallen. U zult door één van onze uiterst vakkundige verkeersregelaars
worden begeleid.
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Interview
Naam: Vincent Buitenhuis
Leeftijd: 23 jaar
Werk: Commercieel medewerker bij Klein Units
Woonplaats: Rouveen
Burgerlijke staat: Verloofd met en verliefd op Marleen.
Klompmaat: 44
Je had de gang er flink in afgelopen jaar, doe je veel aan hardlopen?:
Vorig jaar wel, dit jaar iets minder door het klussen bij ons huis. Normaliter en mits ik
tijd heb mag ik graag een stukje hardlopen.
Hoe voelt het om een jaar lang de snelste Rouvener op klompen te zijn?:
Na verwoede pogingen door de jaren heen is dat ontzettend gaaf! Heb enkele malen
een gooi gedaan naar deze prestigieuze titel, maar om het daadwerkelijk te winnen is
een ultieme jongensdroom.
Hoe vaak heb deelgenomen aan de Klompenrace?
De meeste keren dat het is georganiseerd was ik van de partij. Dit jaar ga ik het een
keer vanaf de andere kant van de baan bekijken met een glas bier.
Heb je naar hard lopen op klompen nog meer hobby’s?:
Hardlopen en ik ben scheidsrechter voor de KNVB op het voetbalveld.
Ben je een voorstander voor een nieuwe supermarkt in Rouveen?
Uiteraard. Dan hoef ik straks niet naar Staphorst voor de boodschappen. Ook gezien
de huidige ontwikkeling van Rouveen zou het hartstikke mooi zijn als er op zijn minst
één supermarkt in het dorp is.
Heb je nog tips voor de andere deelnemers?
Een wijs collega van mij zegt altijd: ‘alles geven’. Ik voeg daar ‘blik op oneindig’ aan
toe, dan moet je een mooi stuk komen. En uiteraard genieten van de entourage om
het parcours, dat blijft toch het mooiste van alles.
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Sponsore

Comité Zonuendan wil graag de
volgende sponsoren bedanken
voor hun onmisbare steun:
Aannemersbedrijf Henk Troost
Akkerman Konstruktiebedrijf
Aluvo
Autobedrijf Hengsteboer
Autobedrijven Korterink
Autorijschool Hans Oldeman
Autosleepdienst Hooikammer
B+B Personeelsdiensten
Bakkerij Ubak
Ballenkar.nl
Beautysalon Pura
Bestratingsbedrijf H. Dunnink
Bloemenatelier Rianne
Bloemert Groep
Bloemert Melkveetechniek
Bloemhof & Pleiter
Bos Bedden Speciaalzaak
Bouwbedrijf Kisteman
Brakke Techniek
Buitenhuis Internationaal Transport
Buitenhuis Reclame
Cafetaria Korterink
Car Correctie uit de Fles
Cateringservice Patrijs en Zaal d’Olde Skoele
Compustore
Coop de Eendracht / de Welkoop
CZ Rouveen Kaasspecialiteiten
DC Grafimedia
De Boer Ingenieursbureau
De Haan Autoschade en Spuiterij
Domein Installatiebedrijf Rouveen
Drukkerij de Reest
Duikbedrijf Nederland
G&A computers
Gerbon Bouw
Groenrecycling Rouveen
Grondverzetbedrijf De Haan
H. Knoll landbouwmechanisatie
Handelsonderneming K.J. Bouwmeester
Harry Brakke – Bouw & Advies
Hennie Troost Sport en Ontspanningsmassage
Hilboezen Auto & Caravan
Hoeve Advies
Houtwaren en Souvenirs Roel
Huisman Bouw
Huisman Wegrestaurant de Lichtmis
Hydrauliek Service Dunnewind
InShape Fitness & More
Inter Grass
Johan Huisman Kaas & Notenhandel
Kico Montage
Kinderopvang Mathil
Kiprestaurant De Piri Piri
Klaas Mulder Verhuur
Klussenbedrijf Arie Kuiper
Krale Bestratingen
Kruidhof Veevoeders
Kuiers en Dunnink montage
Kwekerij Mussche
Lindenholz Rijwielen Schaatsen en Skeelers
LMB Tuin en Park Gebr. Knoll
Loonbedrijf Dunnink
Loonbedrijf H.J. Trompetter
Marco Kooiker Bouw
Meesters Tweewielers
Miba’s Verhuur
Muzikaal Educatief Centrum
Notariaat Ritsma
Peter Mulder RMO en Tanktransport
Poiesz Supermarkt Staphorst
Poortman Makelaars
Rietdekkersbedrijf K. van der Horst
Rietdekkersbedrijf Poepe-Veerman
Roo Rubber
Schoenmaker Jan Portiek
Schoonheidssalon Aline Hokse
Schra Schilderwerken
Slager Industriele Dienstverlening
Spoorwind
Steengoed ID
Stegeman Textiel
Tegelhome Meppel
Tim de Vries Hoveniers
Timmerman Transport
Total Tankstation Krale
Uw Slager Buitenhuis
Varkensbedrijf K. Mijnheer
Vee- en Vleeshandel Johan Knoll
Via Flora Bloemen
Viersprong Prefab Montage
Visscher Bouw
Warenhuis Jan Crediet V.O.F.
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Organisatie
Het Rouveense Comité Zonuendan is een gemêleerd
gezelschap dorpsgenoten dat zo nu en dan evenementen organiseert ter vermaak van de hele
bevolking. Achterliggende doelstelling van de organisatie is de aandacht vestigen op de tanende boerencultuur, het verdwijnende culturele erfgoed en het
bewaken van de gemoedelijkheid in het dorp. In de
praktijk komt dat neer op evenementen met een lach
en een boodschap, voor jong en oud, Hervormd of
Gereformeerd; activiteiten zonder „scherpe randen‟.

Wist u dat...
Het idee van voedsel in glas en blik is oorspronkelijk van Napoleon. In 1800
loofde hij een beloning uit voor het bedenken van een methode om zijn soldaten
makkelijker van voedsel te voorzien.
Nicolas François Appert, een Franse suikerbakker, experimenteerde jarenlang
en won de prijs in 1809. Hij deed vlees, eieren, groenten, melk en kant-en-klare
gerechten in glazen die hij met een kurk verzegelde. De glazen werden in doek
gepakt en gekookt. Appert kreeg patent op zijn uitvinding, maar een groot nadeel
was dat de glazen zwaar waren en daardoor moeilijk naar het front te transporteren.

Ze bestaat van incidentele bijdragen; zowel morele,
materiele als financiële steun. De kern van deze
organisatie bestaat uit de oud-medewerkers van wijlen Radio Rouveen en wordt per
evenement aangevuld met slapende, ooitactieve en - ieder jaar weer nieuwe leden.
“Comité Zonuendan” is de overkoepelende
organisatie voor zowel Agrarische Zomerspelen,
De Klompenrace, op Boeren Toeren / Tour de
boer en het Slootie Spring’n. De bezetting van
“Comité Zonuendan”
tijdens dit evenement:

Een jaar later kwam zijn landgenoot Pierre Durand op het idee om blikjes van tin
te maken, die niet zo breekbaar waren. Later werden de blikjes van staal en blik
gemaakt.

Alwin Compagner
Hein Poolman
Jan Petter
Jan Trompetter
Jarnold Slager
Klaas Huisman
Kristiaan van Reel
Marijn Konterman
Martin Compagner
Robbert Harink
Rudy Klomp
Wilrik Kuiper

De meeste blikken worden in drie delen gemaakt. Een cirkelvormige boven- en
onderkant, en een cilindervormige zijkant. Het is ook mogelijk om de zijkant en
onderkant uit één stuk metaal te trekken. Dan hoeft alleen nog maar het deksel
er op gemonteerd te worden. De zijkant is gegolfd of heeft ribbels om voor stevigheid te zorgen en om eventuele drukverschillen op te vangen. En om makkelijk persbaar te maken.
De binnenkant van een conservenblik bevat meestal een coating om het voedsel
te beschermen. Dit was vroeger een metaallaagje of soms een soort verflaag,
maar tegenwoordig is dat vrijwel altijd een kunststof laag.

ent
Wedstrijdreglem
- Alleen houten schoeisel toegestaan.
- Bij gladheid wordt gestrooid.
- Geen stimulerende middelen.

Tevens wordt Zonuendan gesteund door
vele vrijwilligers.
Hoofdmotto van Comité Zonuendan is: “Voor Rouveen, door Rouveen.” De organisatie is doelbewust
niet aan een kerkgenootschap verbonden. Getracht
wordt dat het comité een juiste afspiegeling is van de
Rouveense bevolking.
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- EHBO is aanwezig gedurende de race.
- Gelieve kennis te nemen van de
instructies en het parcours voor de race.
- Eerste 200 personen krijgen een aandenken.
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Deelname is op eigen risico.

@zonuendan1

facebook.com/comite.zonuendan

www.zonuendan.com
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