
   Uithuizermeeden

 



In 1984 verscheen het eerste Meister 

Journaal. Het nieuwsblad over en van 

Uithuizermeeden.  Daarmee kwam 

Uithuizermeeden prachtig in beeld in een 

grote regio. Dat was voor de winkeliers en  

het dorp een mooie tijd.  Met de komst van             

de eigen krant kwam een jarenlange wens 

van de handelsvereniging uit.

                                                                                      



De iniatiefnemer, de bedenker en geestelijke vader van de 

naam is uitgever Wout Roorda. Hij koos voor verspreiding 

middels de P.T.T post, met daarmee een 100% bereik.                 

Ook met de boerderijen post was dat uniek in de regio. 

Uitgever Wout Roorda bracht met zijn krant veel activiteit, 

promotie en leesplezier naar Uithuizermeeden.

 



 



    Foto van de achterpagina van het Meister Journaal.

 



In het midden een bijzondere Meister, Ton Kasemier. Zonder 

hem was het Meister Journaal er niet geweest.   Zijn grote 

advertentiepagina’s van zijn supermarkt waren wekelijks te 

zien in de krant. Kasemier was een bijzonder man, altijd een 

goed gevoel voor humor, een praatje, behulpzaam en 

positief. Hij is inmiddels net als Roorda al met pensioen. 

Maar Roorda en vele Meisters zullen hem nooit vergeten.

 



De bekendmaking van de winnaars van de puzzelactie.           

Hier nog in het inmiddels afgebroken cafe tegen over het 

raadhuis (4).Rechts de altijd enthousiaste en symphatieke 

voorzitter van de Meister handelsvereninging, Theo van       

den Burg. Hij was ook voorzitter van de Meister Oranje 

vereninging. Theo is helaas overleden. Daarmee verloor          

het dorp een markant figuur. Ook hij heeft veel betekend 

voor het dorp. Hij vond net als Roorda dat de Meisters 

zuining moesten zijn op de leefbaarheid van het dorp.  

 

                      



Uitgever Roorda bracht veel Meisters positief in beeld.            

Ook organiseerde hij jaarlijks een grote puzzelactie met 

prachtige prijzen, aangeboden door de Meister winkeliers. 

De trekking was altijd in aanwezigheid van de politie in café 

Oosterhuis. Helaas moest dit prachtige hotel-café onnodig 

plaats maken voor lelijke nieuwbouw. Roorda vond de 

afbraak van mooie historische, beeldbepalende Meister-

dorpsgezichten een slechte zaak. Zelf kocht hij op het dorp 

het zwaar verwaarloosde oude gemeentehuis. Hij redde het 

van de sloop en restaureerde het, en men kon er weer 

trouwen. Hij kocht veel authentieke inboedel weer op en dat 

trok jaarlijks vele bezoekers naar het museum en dorp.  

 



 
Frans van Hasselt was de striptekenaar van het Meister 

Journaal. Striptekenaar Nico Visscher van het Dagblad van 

het Noorden neemt van Frans een boekje in ontvangs met 

een overzicht van tekeningen die wekelijks in het Meister 

Journaal stonden. (foto in het raadhuis van Wout Roorda).

 



 



Herman Brood op bezoek bij Wout op de redactie in de      

stad Groningen. Op de achtergrond manager van Herman 

Koos van Dijken.         Links Wout in gesprek met Herman. 

 



Wout Roorda uitgever Meister Journaal een tekening uit 1985.

 



 



 
Grunneger Daansers met het Meister Journaal in China.  

Onder het secretariaat met Marjan de Jong in 1987 die een 

belangrijke rol speelde vanaf het begin van de uitgeverij en 

alles achter de schermen regelde. Wout denkt dankbaar 

terug aan die tijd.  Op de achtergrond in de serre 

eindredacteur van uitgeverij Roorda drs. Hans.

 



 



(1)De auto van de fotograaf (2) Sinterklaas met het Meister 

Journaal op het Johan van Veenplein in Uithuizermeeden.

1986. Het actieve bestuur van de handelsvereniging van 

Roodeschool op de foto, voor het Meister Journaal.

 



 



 

 





 



  Zo zag de raadzaal in het Meister raadhuis museum eruit toen Roorda er nog woonde.

     



 
Verslag uit Meister Journaal Uithuizermeeden.                          

1988; Burgemeester Juul Zandbergen (foto 1 rechts) 

overhandigt een editie van het G.O.K van Roorda          

aan de KvK voorzitter, drs.U.G.H van der Werff, in de 

Rensumaborg. 1990; Burgemeester Bert Smidt 

overhandigt de Groninger editie van Roorda aan            

(foto 3 rechts) oud Minister en CdK in Groningen 

E.H.Toxopeus. Rechts onder hoofdredacteur van het 

Meister Journaal Lieuwe Hoekstra in de Rensumaborg.

   



 



 

 



Links hoofdredacteur Lieuwe Hoekstra en rechts directeur 

uitgever Wout Roorda in het kantoor Uithuizermeeden.

 

 







 



 



Het complete archief van uitgever Wout Roorda (ook het 

Meister Journaal) is bewaard in het archief van zijn 

woonplaats Hoogezand. (gemeente-Midden Groningen).             

Zie ook Groninger archieven en koninklijke bibliotheek.                                       

  


