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‘De afgelopen maanden zijn natuurlijk heel 
raar geweest. We zagen ons land in een in-
telligente lockdown geraken, terwijl het so-
ciale leven vrijwel stil kwam te liggen. eve-
nementen en activiteiten werden afgelast, 
en als Volksvermaken roden keken we met 
een schuin oog al naar september. toen er 
langzamerhand versoepelingen kwamen, 
hebben we gekeken naar wat er mogelijk 
zou zijn rondom de rodermarkt. In goed 
overleg met de gemeente Noordenveld en 
de plaatselijke horeca, die we juist in deze 
tijd een duwtje in de rug wilden geven, is 
gekeken naar het organiseren van iets al-
ternatiefs. Iets wat niet te vergelijken zou 

zijn met de échte rodermarkt, maar deson-
danks vertier kon bieden.
plannen voor een groot horecaplein zijn niet 
doorgegaan. Als Volksvermaken dragen wij 
de roner horeca een warm hart toe, en dus 
is het ontzettend jammer dat wij ze niet in 
het plaatje kunnen betrekken. De kermis 
gaat echter wél door. Daar zijn wij als or-
ganisatie blij mee, zoals ook de kermisex-
ploitanten verheugd zijn open te kunnen. 
er komt straks een mooie kermis te staan, 
met veel verschillende attracties. Dat moet 
een mooi geheel opleveren. bovendien is 
de kermis veilig ingericht en is er meer dan 
genoeg mogelijkheid om onderling de af-
stand te bewaren. Verder gaat ook de oriën-
teringsrit door en kunnen buurten zich nog 
opgeven voorde straatverlichtingsprijs. 
Nee, het is niet te vergelijken met de ro-
dermarktfeestweek zoals we die kennen en 
waarvan we zo zijn gaan houden, maar we 
hopen op deze manier toch enig vertier te 
kunnen bieden. We hopen u te mogen ont-
moeten bij de kermis of de oriënteringsrit. 
en uiteraard hopen we volgend jaar met u 
te mogen proosten op de rodermarkt zoals 
we die kennen. Het mooiste feest blijft ro-
dermarkt!’

RODEN – ‘Het is ontzettend jammer’, 
zegt burgemeester Klaas Smid, wan-
neer hem gevraagd wordt naar het niet 
doorgaan van de Rodermarkt. ‘Andere 
jaren zou men in Roden en omgeving 
in de Rodermarktsferen zijn. Dat is nu 
even anders. Heel spijtig natuurlijk, 
maar een logisch gevolg van de situatie 
waarin we verkeren.’
Voor smid zou het de vijfde roder-
markt worden die hij als burgemeester 
bijwoont. ‘bij de start van mijn burge-
meesterschap, kreeg ik al snel te ver-
staan hoe erg de rodermarkt leeft’, zegt 
hij. ‘Het hele feest heeft veel uitstra-
ling in de gehele regio. Dat het nu niet 
doorgaat, is dan ook erg jammer. sinds 
maart van dit jaar zijn heel veel evene-
menten plotseling weggevallen. Dit jaar 
zullen we ons in dat opzicht nog lang 
heugen.’
Volgens smid merkt men nu pas hoe 
bijzonder het is wat er rondom de ro-
dermarkt altijd wordt georganiseerd. 
‘Noordenveld is een levendige gemeen-
te, waar altijd van alles wordt geregeld. 
Nu de rodermarkt niet doorgaat, merk 
je des te meer hoe bijzonder hetgeen 

wat jaarlijks wordt georganiseerd ei-
genlijk is.’
Over 2021 valt nu met de beste wil van 
de wereld nog niets te zeggen. ‘We heb-
ben de situatie in het noorden vrij goed 
in de hand, dat is positief’, zegt smid. 
‘een stip op de horizon wat betreft eve-
nementen hebben we nog niet. Garan-
ties zijn er evenmin. We zullen de ko-
mende tijd nog even de tanden op elkaar 
moeten zetten, zodat we het virus onder 
controle houden. Hopelijk kunnen we 
dan volgend jaar weer de rodermarkt 
vieren, zoals we dat gewend zijn!’ 

Voorwoord Lammert Kalfsbeek, 
voorzitter van Volksvermaken Roden

‘Je merkt nu hoe bijzonder het is wat 
er jaarlijks georganiseerd wordt’



GRONINGEN
Rostockweg 2

T 050 – 5471111

ZUIDLAREN
Verlengde Stationsweg 28
T 050 – 4091307

All-in rijklaar consumentenadviesprijs inclusief btw en bpm, leges, registratiekosten, recyclingbijdrage en alle andere overheidsheffingen, 
exclusief metallic lak. Een nieuwe Mitsubishi wordt geleverd met 5 jaar garantie en mobiliteitsservice. Afbeeldingen kunnen afwijken van 
standaardspecificaties, wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. 02-20

Brandstofverbruik: 4,6 l/100 km. CO2-uitstoot: 106 g/km. (NEDC 2.0)

NEW

DE NIEUWE SPACE STAR
Nu in de showroom
•   Standaard 5 zitplaatsen
•   Standaard 5 deuren
• Standaard rijk uitgerust in 5 uitvoeringen
RIJKLAAR
VANAF € 13.490

 25% 

korting 

op alle 

 kalenders &

agenda's 

Alleen 22 september

www.daannijman.nl

Heerestraat 74 | Roden | 050-501 96 60 
WWW.SPANDAWMANNEN.NL
5E GENERATIE HERENMODEZAAK

STATE OF ART, CAVALLARO NAPOLI, HUGO BOSS, 
MEYER , ROY ROBSON, TOMMY HILFIGER, PROFUOMO, 

BUGATTI, BAILEYS, LEDUB, JOHN MILLER ETC

FALL
is Coming !
Ontdek de nieuwe najaarscollectie.
T/m woensdag 30 september een
borrelpakket t.w.v. €15,95, samengesteld
door de Zuivelhoeve Roden, cadeau.

CADEAU!CADEAU!
Borrelpakket

SEIZOENSOPENING

BIJ AANKOOP VANAF €100 



like ons op facebook
www.facebook.com/VolksvermakenRoden

RODER KERMIS
VR. 18 T/M DI. 22 SEPTEMBER

OP HET

EVENEMENTEN

TERREIN

EVENEMENTENVERZORGING

FRÉ NIJDAM
VOOR DE LEKKERSTE
FRITES EN SNACKS

BOTSAUTO’S
14 MUNTEN VOOR €10,-
30 MUNTEN VOOR €20,-

FREE STYLE
4 HALEN =
3 BETALEN

SKEE - BALL
BIJ AANKOOP VAN EEN SPEELMUNT 

10 PUNTEN EXTRA
(BIJ AANKOOP SPEELMUNT, 

BON DIREKT INLEVEREN)

KOOISTRA
NOUGAT- EN 

SUIKERKRAAM
DIVERSE STOKKEN €4,-

3 VOOR €10,-

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

€1,- KORTING
BIJ AANKOOP VAN 

10 OLIEBOLLEN OF KRENTENBOLLEN
CHRIS SPELBRINK

FUNHOUSE 
CRAZY MACHINES

4 VOOR 10 EURO

TRAMPOLINES
BIJ DEELNAME VAN 4 MINUTEN

1 MINUUT 
EXTRA SPRINGEN

 SCHIETSALON 
GEEN 12 MAAR

16 SCHOTEN
VOOR 5 EURO

NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW!

ZANZIBAR PUSHER
HET GULSTE SPEL OP DE RODERMARKTKERMIS!

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON 
GEEN 43 MUNTJES MAAR 50  VOOR 5 EURO
GEEN 100 MUNTJES MAAR 110 VOOR 10 EURO

UFO JET
1 EURO KORTING

BIJ AANKOOP VAN

4 RITTEN 

MEGA WINNER
BIJ AANKOOP VAN €7.00 
AAN SPEELMUNTEN EEN

PLUCHE DIER GRATIS
(zolang de voorraad strekt)
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1.- KORTING 
OP GROTE PUNTZAK
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De nieuwste botsauto’s presenteren wij in Roden

Vereniging voor 
Volksvermaken Roden

Openingstijden:  Vrijdag 18 sept. t/m  Maandag 21 sept. 14.00 - 22.00 uur Dinsdag 22 sept. 12.00 - 20.00 uur

BOOSTER
2.- KORTING 
per persoon per rit



Alles onder 1 dak

Isoleren met subsidie!
www.subsidie-isoleren.nl

0599 - 820 389 | www.bevoisolaties.nl

Maak nu een afspraak voor een
GRATIS ADVIESGESPREK

 Spouwmuurisolatie
 Dakisolatie
 Naadloze isolatie

 Bodemisolatie
 Vloerisolatie
 Isolatie herstel

Pis niet naast de “subsidie” pot!!

SPECTACULAIRE COMBIDEALS

Nu ook 
het advies voor 

zonnepannelen!

 

 

Schoolstraat 6 
9301 KC Roden 
050-5019183 

www.beenwonen.nl 
info@beenwonen.nl 

PVC • Marmoleum • Tapijt • Vinyl • Laminaat • Overgordijnen • 
Inbetween • Vitrage • Vouwgordijnen • Multishade • Jalouzieën • 

Plissé • Duette • Screen • Buitenzonwering • Horren 

Heerestraat 94 Roden Tel. 050 501 93 78
vind ons leuk op FACEBOOK

Openingstijden: 
Maandag t/m zaterdag vanaf 8.30- 18.00 uur 
en donderdag tot 21.00 uur.

Originele telefoonaccessoires van Apple

En natuurlijk staan wij zaterdag op de markt 
met leuke producten en aanbiedingen!

WIJ ZIJN
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Wagenbouwers zitten met jeukende handen thuis

‘Meestal bouwen we vijf dagen 
per week, nu hebben we tijd over’

REGIO – De Rodermarktparade is naast de markt zelf het hoogtepunt 
van de Roner feestweek te noemen. De prachtig versierde wagens 
brengen het publiek jaar na jaar in vervoering. Het werk wat achter 
die wagens schuilgaat is voor ditzelfde publiek niet te zien, maar be-
gint doorgaans al een dik halfjaar eerder. Nu houden de verschillende 
bouwgroepen hun kruit droog en hun handen in de mouwen. De Krant 
sprak met drie van die bouwgroepen.

Bouwgroep Altena
Als we dan toch de bouwgroepen bij 
langs gaan, mag bouwgroep Altena 
zeker niet ontbreken. meermaals 
wist de bouwgroep met de meest 
fantastische ontwerpen menig prijs 
in de wacht te slepen. ‘Al sinds 1994 
doen we mee aan de rodermarkt-
parade. samen met Alex Wekema, 
Carla van der Veen en mijn vrouw 
miranda zetten wij het op’, vertelt 
Gezinus mulder namens de bouw-
groep. Zelf is hij er vanaf het prille 
begin bij. ‘In het begin waren er 
zo’n 125 mensen die mee wilden 
bouwen. eigenlijk een veel te grote 
groep. maar je weet hoe dat gaat: 
het is nieuw, dus iedereen wil wel. 
In de loop der jaren wordt dat aan-
tal minder, maar er zijn nu nog zo’n 
tachtig mensen die op een bepaald 
moment helpen met bouwen.’
Vooral de gezelligheid van het bou-
wen mist Gezinus nu. ‘meestal zou-
den we rond deze tijd minstens twee 
dagen in de week bezig zijn met de 
bouw van de wagen. Ja, het was nu 
D-day geweest voor ons. Dan zou-
den we nu met zo’n vijftig man bij de 
wagen bezig zijn geweest.’
De tekeningen voor dit jaar lagen 
al klaar. ‘In april zouden we een in-
formatiebijeenkomst houden voor 

alle betrokkenen’, zegt Gezinus. ‘Op 
die avond maken we de plannen 
bekend en verzamelen we ideeën 
van anderen. Dat zijn meestal hele 
gezellige avonden.’ Het thema voor 
de volgende rodermarktparade zal 
hetzelfde zijn als die van dit jaar. ‘We 
gaan dus in 2021 met hetzelfde idee 
verder.’
Gezinus hoopt, net als de rest van 
bouwgroep Altena, dat men vol-
gend jaar weer op de ‘ouderwetse 
manier’ kan bouwen. ‘een aantal 
dingen kun je op afstand doen, zo-
als het lassen, maar het is niet altijd 
eenvoudig om afstand te houden 
tijdens het bouwen. Ik vermoed en 
hoop dat er tegen die tijd een vac-
cin is.’
‘Hoe jammer ik het vind dat de ro-
dermarkt niet doorgaat? Héél jam-
mer’, bekent Gezinus. ‘Anders wa-
ren we nu ’s avonds tot een uur of 
tien aan het bouwen, maar ja… Wat 
ik wel weet, is dat als het volgend 
jaar doorgaat, wij de gezelligheid 
dubbel en dwars zullen inhalen. Of 
we gaan winnen? Dat durf ik niet 
te zeggen. De concurrentie is ieder 
jaar sterk!’

OBS de Marke
Obs de marke is één van de scholen 

die jaarlijks niet mag ontbreken tij-
dens de rodermarktparade. Jaar-
lijks bouwen de ouders van groep 1 
aan de wagen, waarop hun kinde-
ren in het volgende schooljaar (dus 
in groep 2) te zien zijn. Het onder-
werp moest dit jaar pippi Langkous 
worden, zo vertelt Juf sia Geersing. 
‘We waren al druk bezig met het 
ontwerp’, zegt zij. ‘De ouders waren 
heel enthousiast, maar toen kwam 
corona en was het over en uit.’
en dat is ontzettend jammer, vindt 
sia. ‘Voor de ouders is het een 
prachtige manier om kennis met 
elkaar te maken. De kinderen zitten 
toch acht jaar bij elkaar op dezelfde 
school, dus dan is het voor ouders 
ook een mooie manier om elkaar te 
leren kennen.’
Het is nu niet zo dat de groep 1 van 
vorig jaar geen kans meer krijgt om 
aan de rodermarktparade mee te 
doen. ‘Zeker niet. Het is onze be-
doeling om straks met een dubbele 
groep te gaan bouwen. Als dat mag, 
tenminste. We willen namelijk ie-
dereen de kans gunnen om dit mee 
te maken. Het is zó’n belevenis, 
dat moet je hebben meegemaakt. 
Het leuke is dat we steeds vaker 
ouders hebben die ook zelf met de 
rodermarktparade meeliepen voor 
De marke. Zij zeggen vaak dat het 
onvergetelijk was. Dat gun je ieder-
een.’
Juf sia is zelf al een aantal jaar van-
uit de school betrokken bij de para-
de. ‘Het hele proces is heel leuk om 
mee te maken’, stelt zij. ‘Dat begint 
al in januari. Het is heel intens, echt 
bijzonder. Daarom is het juist zo 
sneu dat het nu niet doorgaat. Daar 
baal ik enorm van.’
In ieder geval hoeft De marke voor 
volgend jaar niet na te denken over 
het thema. ‘met pippi Langkous 
hebben we een leuk onderwerp. en 
we kunnen makkelijk veel kinderen 
mee laten doen, dus dat scheelt 
ook.’
De marke is ondertussen nog bezig 

met het opzetten van een alterna-
tieve rodermarktparade. ‘maar dat 
zal in het klein zijn’, zegt sia. ‘De 
bedoeling is om met kinderen iets 
kleins op te zetten, waarbij we skel-
ters en steps zullen gebruiken. Zo 
wordt er toch iets voor de kinderen 
gedaan.’

Bouwgroep Nietap
‘Het is een groot gemis’, laat Lex 
Groenewold, bestuurslid van 
buurtschap Nietap-terheijl en 
fervent wagenbouwer, weten. 
‘meestal beginnen we eind april 
met de opbouw. Het voorwerk 
hadden we al gedaan. Het ontwerp 
lag er immers al. Die voorpret 
hebben we gelukkig nog meege-
maakt.’
Al snel nam de onzekerheid toe 
binnen de bouwgroep. ‘Het co-
ronavirus gooide roet in het eten 
natuurlijk. eerst hielden we nog 
een enquête onder de bouwers. 
Wat zouden we doen als we later 
zouden moeten beginnen? Wou 
iedereen nog meedoen?’ 
meedoen wouden de bouwers so-
wieso. ‘Ook als we pas vanaf 1 juni 
zouden kunnen bouwen. Als Volks-
vermaken een parade organiseert, 
zijn wij erbij: dat is de gedachte die 
bij ons leeft. maar uiteindelijk bleek 
het dus in zijn geheel niet door te 
gaan. Jammer, maar begrijpelijk.’
De plannen kunnen nu dus de ijs-

kast in. ‘We hadden een mooi ont-
werp, waar we zeker de tijd voor 
nodig zouden hebben gehad’, zegt 
Lex, zonder het onderwerp van de 
wagen prijs te geven. 
Om de binding onder de fanatieke 
bouwers te onderhouden, ging de 
jaarlijkse barbecue wél door. ‘Ui-
teraard met inachtneming van alle 
regels omtrent het coronavirus’, 
benadrukt Lex. ‘Iedereen vindt het 
natuurlijk reuzejammer dat we niet 
bouwen. Anders hadden we nu vijf 
dagen in de week aan de wagen ge-
bouwd. Dit jaar hebben we een boel 
tijd over. Niet dat ik me verveel hoor, 
maar het kriebelt wel. Je leeft toch 
naar zo’n rodermarkt toe. Nu valt 
er een gat.’
Zelf is Lex al sinds 1995 van de par-
tij. ‘Ik weet niet beter dan dat ik mee 
help met bouwen aan de wagen’, 
stelt hij. ‘Het is dan ook heel jam-
mer dat het niet doorgaat. Het is 
te hopen dat alle bouwploegen en-
thousiast blijven. bij ons voorzie ik 
geen problemen, wij doen volgend 
jaar gewoon weer mee, maar hoe 
zit het met de verschillende basis-
scholen?’
Lex verwacht en hoopt dat er vol-
gend jaar op de normale manier 
kan worden gebouwd aan de roder-
marktwagens. ‘Dat moet ook wel, 
want afstand bewaren tijdens de 
bouw van de wagens, is in de loods 
toch best lastig.’

RODERMARKTBIJLAGE2020



Kanaalstraat 25, Roden 

Telefoon 050 5017835 

www.rodeowonen.nl 

Toonaangevend in woninginrichting en advies 

interieurstyling

20% KORTING 
op de gordijnstoffen 

van ByTzum 
Actie geldig t/m november 2020

Kleur- en interieuradvies

Een keur aan topmerken

Eigen stylistes

Oók schilderen/behangen

1000 m2 showroom

Al meer dan veertig jaar garant voor kwaliteit!

050 55 33 977
Don. 9.30 - 17.00 uur 
Vrij. 9.30 tot 17.00 uur 
Za. 9.30 tot 16.00 uur
Ma/Di/Wo op afspraak

Bezoek onze showroom!
Ceintuurbaan Noord 115

9301 NT Roden

info@verandasroden.nl
www.verandasroden.nl

Ontvang nu 25% korting op diverse Profiline veranda’s 

in de kleuruitvoeringen RAL 9001 (creme wit) 

en 9016 wit in alle maten.

Let op: korting geldt niet op glazen dakbedekking.

VOORRAADVOORDEEL

25% KORTING OP PROFILINE VERANDA’S

Profiteer nu van 10% korting bij aanschaf van een veranda 

met schuifwanden en/of aluminium kozijnen.

Let op: korting geldt alleen op de veranda en glasschuifwanden 

en/of aluminium kozijnen.

TUINKAMERVOORDEEL

10% KORTING OP TUINKAMER COMBI-ACTIE

Een Verasol veranda staat garant voor robuuste kwaliteit 

en is altijd aantrekkelijk geprijsd.

VERANDAVOORDEEL

GRATIS 6 LED SPOTS BIJ AANKOOP VERANDA

  Met polycarbonaat dak 5000 x 3000 mm   E 1.479,- -  

  Met glasdak 5000 x 3000 mm   E 1.998,- -

10%
KORTIN

G
OP GLAZEN

SCHUIFWANDEN

Volledig op maat gemaakt voor 
alle typen en merken overkappingen



Gedempte Haven 9, Roden. Telefoon 050-5012857 

www.devriesxl.nl

3000 m2 tuinmeubelen 
ALLE MERKEN ONDER 1 DAK DE 

GROOTSTE VAN NOORD NEDERLAND

SALEFinal

PLATINUM 
PARASOLS 

Vanaf € 300 
inclusief voet en hoes

Absoluut 
de mooiste 

aanbiedingen 
in tuin- 

meubelen
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BIJLAGE Rodermarktparade door de jaren heen

RODEN - Op zondag 20 september aanstaande organiseert de motorclub 
mtC roden e.o. een motortoertocht, toepasselijk genaamd: de ‘roder-
markt rit’. Hoe vaak de rit al is verreden is onduidelijk, maar in ieder geval 
al vaker dan twintig keer, zo verzekert de organisatie. Het wordt een mooie 
rit door Groningen en Drenthe van ongeveer 160 kilometer en is voor ie-
dereen (uiteraard met motor) toegankelijk. Het inschrijfgeld bedraagt 
slechts  5,00 euro. men kan starten tussen 09:00 en 11:00 uur vanaf Onder 
de Linden in roden. De route zal beschikbaar zijn voor tomtom en Gar-
min. Wie liever in een groepje wil rijden, kan die ter plekke vormen. Voor 
meer informatie kan men contact opnemen met 06-29316025. 

RODEN - Niet alleen het centrum, maar heel Roden in feestelijke sferen! 
Dat is het Rodermarktgevoel dat de Vereniging voor Volksvermaken Ro-
den wil creëren met de straatverlichtingsprijs die tijdens de Rodermarkt 
Feestweek georganiseerd wordt.
Voor de inwoners van roden en natuurlijk de verre omstreken is het meer 
dan de moeite waard, om tijdens de rodermarkt een rondje te maken langs 
de deelnemende straten. een prachtig feestelijk versierde straat laat zich 
niet tegenhouden door Corona! Geef daarom je straat alsnog op voor de 
straatverlichtingsprijs 2020.  Inmiddels hebben de Zulthereschweg, de Jan 
Ligthartstraat, de Groningerstraat, de boskamp, Oudgenoegstraat, bloem-
straat en meidoornlaan zich reeds opgegeven voor deze vrolijke verkiezing. 
meedoen kan nog steeds, door te mailen naar info@volksvermaken.nl. Wie 
weet wint men zelfs een barbecuepakket ter waarde van 250 euro voor de 
gehele straat. Aanmelden kost 35 euro. er wordt gekeken naar hoe de straat 
versierd en verlicht is. In 2019 won de Oudgenoegstraat de prestigieuze 
wedstrijd. Welke straat is de volgende? 

RODEN -  Het ontbreken van de Rodermarktparade is een groot gemis 
voor vele duizenden liefhebbers. Voor het eerst sinds 1965 zijn de ver-
sierde wagens niet in het Rodense centrum waar te nemen in de derde 
week van september. Om toch enigszins in de paradesferen te gera-
ken, biedt De Krant een terugblik op eerdere edities, met dank aan de 
beelden van de Historische Vereniging Roon. 

In 1961 vindt de allereerste roder-
marktparade plaats. met thema’s 
als ‘Vrede voor alle volken’, ‘1962 
vrije zaterdag?’ en ‘Gezinsverzorg-
sters’ zijn er allerlei verschillende 
onderwerpen uitgewerkt. In totaal 
zijn er liefst dertig wagens die mee-
doen aan de allereerste parade. De 
rodermarktparade is geboren en 
zal steeds groter worden. Zo groot 
dat er in 1968 een speciale Optocht-
commissie in het leven wordt geroe-
pen door de Vereniging van Volks-
vermaken, die sinds de start van de 
jaarlijkse traditie verantwoordelijk 
is voor het evenement. Ondertus-
sen vond er nog een test plaats met 
entreeheffingen van 1 gulden voor 
volwassenen en 0,5 voor kinderen. 
Vanwege de oplopende kosten zou 
vaker worden overwogen entree te 
heffen. met de reclamekaravaan 
wordt dit probleem enigszins opge-
lost.  
Ondertussen blijkt het in de jaren ’70 
lastiger te worden om bouwgroepen 
te mobiliseren, terwijl kleuterscho-
len wél enthousiast blijken te zijn 
om deel te nemen aan de parade. 

een aantal jaren huurde Volksver-
maken ontwerpers in, iets wat later 
door vrijwilligers werd overgeno-
men. Inmiddels zijn de bouwers zelf 
verantwoordelijk voor het ontwerp. 
Dat het weer niet altijd meezit, 
moge duidelijk zijn. In 1980 is het 
te warm en maakte de hitte dat 
sommige muzikanten van de mu-
ziekkorpsen voor grote problemen 
stonden. enkelen gingen tijdens 
de optocht zelfs onderuit en ook 
na afloop zijn sommige muzikan-
ten volledig uitgeteld. De arts van 
dienst beleefde een drukke dag. 
In 1988 overweegt men de parade 
af te gelasten vanwege het zeer 
slechte weer. bij de opstelling van 
de wagens waait en regen het zo 
hard, dat er gevaarlijke situaties 
dreigen te ontstaan. Omdat Jan 
pelleboer van meteo eelde verbe-

tering in het vooruitzicht ziet, gaat 
de parade toch door. ’s middags ver-
schijnt er zelfs even een stralend 
zonnetje!
sinds 2013 is er een entertain-
mentprijs in het leven geroepen, 
die waardering geeft aan de voor-
stellingen en uitbeeldingen van de 
bouwgroepen. Ook zijn er de ver-
lichtingsprijs en natuurlijk de ere-
prijs en de publieksprijs. Ook is er 
een prijs voor de winnaar in de ca-
tegorie ‘scholen’. 

In 1963  tijdens één van de eerste Rodermarktparades was het onder-
werp ‘Grote historische allegorische optocht. Op de wagen met paard er-
voor wordt de Catharinakerk op de Brink afgebeeld. De foto is genomen 
in de Heerestraat op de plek waar nu van Haren is gevestigd.

In 1969 is het paard inmiddels vervangen door de trekker. Het onderwerp 
was ‘Schoonheid in symboliek’.  Het gebruik van bloemen gaf aanleiding 
tot enig rumoer. In Eelde vond men dat de optocht teveel op het bloe-
mencorso daar begon te lijken en dreigde te stoppen met de levering van 
bloemen.  (Justitia) 

Traditionele Rodermarkt 
motortocht op zondag 20 september

Straatverlichtingsprijs gaat gewoon door!

RODERMARKTBIJLAGE2020
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RODEN – Na het vertrek van Anne Rozema als voorzitter van de Jaarbeurs 
Roden, heeft nog niemand de hamer van hem overgenomen. En dus is vi-
cevoorzitter notaris Bert Rijks plaatsvervangend voorzitter. Potentiele kan-
didaten zijn er wel. Een mooi lijstje zelfs, volgens Rijks die zich al tien jaar 
secretaris van de club mag noemen. En ook al zet corona een streep door 
de grootste beurs in zijn soort van het noorden, achterover leunen doen 
ze niet bij het beursbestuur. Sterker nog, er worden grootste plannen ge-
smeed om de beurs nóg aantrekkelijker te maken voor een breed publiek.  
Al eerder was bert rijks voorzitter van de Jaarbeurs roden, het jaar tussen 
Geert Wolters en Anne rozema in. De rol als tijdelijk voorzitter past hem 
prima, zegt hij zelf. Niet zo vreemd dus dat hij tijdelijk de hamer in de hand 
neemt nu de opvolger van rozema nog niet op de troon zit. “Volgens gebruik 
doet een aftredend bestuurslid zelf een voorzet voor een opvolger. Dat is nu, 
door het hele coronagebeuren anders gelopen. tot er een nieuwe voorzitter 
is aangesteld, neem ik de honneurs waar”, zegt de notaris die geniet van het 
hele feestgebeuren in het dorp. “rodermarkt is een uniek feest met een hoog 
reüniegehalte. Veel oud-roners komen terug om met familie of vrienden  
rodermarkt te vieren. Iedereen komt om te feesten, plezier te hebben en te 
genieten. De sfeer is gemoedelijk, er is geen gedoe. sommige mensen zie je 
maar één keer per jaar: met rodermarkt. Dat je iets voor zóveel mensen mag 
organiseren, daar haal ik mijn voldoening uit”, zegt rijks die je niet met een 
pilsje in de hand zult tegenkomen. “Ik drink de hele week geen druppel drank. 
Ik was ook voorzitter van de commissie Veiligheid. Als je daar verantwoorde-
lijk voor bent moet je, als er iets gebeurt, helder kunnen denken.” 
rijks herinnert zich nog goed, toen hij als kind altijd naar de parade kwam 
kijken. en met zijn ouders een rondje beurs maakte. “Ik ben van oorsprong 
Norger, maar rodermarkt hoorde erbij. Vaste prik. Van oorsprong was de 
jaarbeurs een landbouwbeurs. Nu is het echt een consumentenbeurs gewor-
den. Het hele jaar door zijn we ermee bezig. Vaak krijg ik te horen in april-mei: 
‘Zijn jullie alweer met de rodermarkt bezig?’ Als ik zeg dat we vanaf novem-
ber iedere maand bij elkaar komen voor de volgende beurs reageren mensen 
verbaasd. Oktober is de enige maand dat er, behalve de evaluatie, niets ge-
beurt. In de maanden voor de rodermarkt zitten we wekelijks bij elkaar. Het 
is een hele voorbereiding. Je moet de beurs wel bezet krijgen. Het moet body 
hebben. De vraag die centraal staat is: hoe kunnen we de beurs naar de hui-
dige wensen van het publiek neerzetten? De beurzen van nu worden steeds 
professioneler. We willen de beurs aansprekender en interactiever maken 
met actieve presentaties waarbij we multimedia inzetten. Zonder daarbij de 
geschiedenis uit het oog te verliezen uiteraard. Volgend jaar willen we wer-
ken met themapleinen. Uitbreiden waar we mee begonnen zijn. Zo hadden 
we vorig jaar het duurzaamheidsplein waar ook de gemeente presentaties 

over duurzaamheid verzorgde. Daar willen we meer naar toe. Je zou kunnen 
denken aan een ‘bouwplein’, waar een bouwbedrijf, dakdekker, installateur en 
een hypotheekadviseur te vinden zijn. Dat kun je ook doen met een ‘vrijetijds-
plein’, waar bezoekers van alles tegenkomen op het gebied van vrijetijdsbe-
steding. en we willen iets doen met live-cooking.” 
Corona of niet, het bestuur zit niet stil. Al is het nog wel spannend hoe de 
beurs eruit gaat zien volgend jaar, zegt rijks. “De onzekerheid is een punt. We 
weten niet wat we kunnen en mogen. Anderhalve meter afstand op een beurs 
en feesttent is niet te doen. bovendien kun je onmogelijk op elke hoek van de 
bar een handhaver neerzetten. toch moeten we vroeg beginnen. Artiesten 
moet je al in november/december boeken. We hopen dat er tijdig meer dui-
delijkheid komt.” 
tot slot nog even over de nieuwe voorzitter. rijks hoopt, of hij gaat er eigenlijk 
vanuit, dat er volgend jaar een nieuwe op het podium tijdens de opening staat. 
“We hebben een aantal kandidaten op het oog. Die moeten we nog vragen dus 
daar kan ik nu nog niets over zeggen. We hebben een mooi lijstje. Het moet 
in ieder geval iemand zijn met een behoorlijk netwerk, die affiniteit heeft met 
roden, de rodermarkt en de feestweek.” 

Opnieuw een foto uit 1969. Deze keer een totaal andere invulling van het 
thema. De foto is  evenals de vorige gemaakt aan de Nieuweweg tegen-
over de Molenweg. (Olympische Spelen). 

‘Groten der aarde’ is in 1984  het onderwerp van de parade. Nu vastgelegd in de Heerestraat. De panden rechts 
zijn afgebroken om plaats te bieden aan het busstation. Het verschil met de eerste Rodermarktparade  in 1961 
is duidelijk waarneembaar.   
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Plaatsvervangend Jaarbeursvoorzitter Bert Rijks:

‘Voor zóveel mensen iets organiseren, daar haal ik mijn voldoening uit’



DECOKAY ASSEN, Borgstee 2 (naast Tuinland)  

T. 0592 - 37 53 85  www.oost.decokay.nl

DECOKAY RODEN, Woonboulevard Westeresch 10  

T. 050 - 50 15 678  www.oost-roden.decokay.nl 

Maak gebruik van de Decokay 

meet- en montageservice. Alle 

montagewerkzaamheden worden stipt 

en professioneel voor u uitgevoerd. 

Onze vakmensen komen gratis bij u thuis 

opmeten, hierdoor leveren wij uw bestelde 

artikelen tot op de millimeter nauwkeurig.

         MEET- EN  
MONTAGESERVICE

Professionele lak- en grondverf van Sigma, Sikkens, 
Wijzonol & Decokay Design

STAPELKORTING*

*Vanaf 1 liter. Vraag naar de voorwaarden

1 BLIK 20%, 2 BLIKKEN 25% EN 3 BLIKKEN 30% KORTING

DECOKAY DESIGN 
RAAMDECORATIE

15-20%
KORTING



Piepke 8, 9351 AH Leek, Tel. 0594 785 146
info@keukenwerkleek.nl  Ook op Instagram: keukenwerk_leek

www.keukenwerkleek.nl

NU €7.150,00

inclusief BTW, exclusief montage
Uw keuken, ons werk!

Aanbieding 

SHOWROOM KEUKEN
Compleet als opgesteld:
Nobilia model Riva kleur beton+eiken, 
werkblad marmer kleur beton
Reginox spoelbak New York 50

LIEBHERR  Koelkast nis 122 A++ MET BIO FRESH
ATAG  Vaatwasser ZEER (meest) luxe 
 uitvoering
ATAG  Magnetron zonder draaiplateau
SENZA NOME  Inductie kookplaat 
 MET DOWNDRAFT (afzuiging)
INVENTUM  71 ltr meest uitgebreide oven 
 MET MAGNETRON

Inclusief Grohe RED kokend waterkraan en…..
GROHE BLUE: GEKOELD EN 
BRUISEND WATER KRAAN !!
De afmetingen zijn:  hoge kastenwand: 180x208 cm  
  eiland: 265x117 cm

Totaalprijs € 14.250,00 
inclusief BTW, exclusief montage

Wij zijn selectief dealer van SMEG 

klein huishoudelijke apparatuur 

en jaren 50 FAB koelkasten

Bestuur Jaarbeurs Roden

BLIJF GEZOND & 
DENK OM ELKAAR!

Tot volgen
d

 jaar!

WWW.HANDREINIGINGSZUILEN.NL



RODEN
HEERESTRAAT 5  IN RODEN

(NAAST HET WAPEN VAN DRENTHE)

Cortina Foss

van €2149,- nu voor €1799,-

met middenmotor 
en 450 wh accu

Cortina Mozzo 

van €3099,- nu voor €2500,-

met middenmotor 
en 500wh accu 

* inruil bespreekbaar

Giant Triple X E+1 

van €1799,- nu voor €1500,-

met voorwielmotor 
en 500wh accu 

Van Dijck Aphrodite 

van €1599,- nu voor €1350,-

met voorwielmotor 
en 470 wh accu 

Giant Ease E+2 

van €1799,- nu voor €1500,-

met voorwielmotor 
en 500wh accu 

Qwic iMN7 

van €2399,- nu voor €2050,-

met middenmotor 
en 300 wh accu 

Giant Anytour E+1 

van €2999,- nu voor €2500,-

met middenmotor 
en 500wh accu 

Heerestraat 125  |  9301 AE  Roden - naast Alex Brillen

Najaarscollectie

Vrijdag 18 september
en zaterdag 19 september 

tijdens de winkelparade 
vindt u op onze kraam buiten 

en in onze winkel 

Onze merken o.a.

Soya concept

20to

Cdlc 

C&S

Q/S

Rossini

CDLC

HEEL VEEL LEUKE AANBIEDINGEN

DE NIEUWE

IS BINNEN!

// sanidrome.nl/bruins

genie e laa 
 inspirere

Ko langs,

Kanaalstraat 56-58, Roden  |  (050) 501 93 07

MA. DI. WO. VR.
DO.
ZA.

10.00 - 17.30 UUR 
10.00 - 21.00 UUR
10.00 - 16.00 UUR

BADKAMERS  |  INSTALLATIE

Heerestraat 45  9301 AE  Roden  T 050 501 92 93        www.molenkampschoenmode.nl

SALE
Heerestraat 45  9301 AE  Roden  T 050 501 92 93        www.molenkampschoenmode.nl

SALEWINTER
COLLECTIE
KINDER

SCHOENEN!

KORTINGEN
op onze gehele
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Bijna twee decennia puzzelpret dankzij Dick en Jan

‘De deelnemers zullen 
ons vaak vervloekt hebben’

Het is de vrijdag voordat de roder-
marktfeestweek officieel zou worden 
afgetrapt. Van rodermarktkriebels 
geen sprake dit jaar, van oriënterings-
kriebels des te meer. Als Jan en Dick 
samen in de auto stappen om de route 
nog eens bij langs te lopen, stijgt er een 
haast kinderlijk enthousiasme op. ‘We 
zijn al een aantal maanden bezig met 
de oriënteringsrit’, vertelt Jan. ‘Zoiets 
begint normaal gesproken in juni. Dan 
evalueren we nog even de voorgaande 
editie. Waar lagen de knelpunten, wat 
kan er beter? Daarna maken we een 
conceptroute. Hierin hebben we de 
vele grappen nog niet meegenomen. 
Als de route klopt, gaan we daar mee 
bezig. Dan bedenken we de grappen 
en de kwinkslagen.’
Daarbij is het zaak dat de raadsels niet 
té moeilijk zijn. Dick remt Jan daar 
soms nog in. ‘Het moet niet te moeilijk 
zijn, vind ik. Iedereen moet kunnen fi-
nishen, gezelligheid staat voorop. Jan 
staat daar anders in’, zegt Dick. ‘Wat 
hem betreft heb je gewoon pech als je 
iets niet begrijpt.’ Jan: ‘Dan moeten ze 
het maar snappen!’ misschien dat Jan 
de deelnemers soms een iets te hoog 
niveau toedichten, omdat hij zelf een 

zeer verdienstelijke deelnemer was 
aan tal van tochten. Zo is hij nog eens 
Nederlands Kampioen geworden. ‘en 
bij een tocht rondom emmen won ik 
ooit een half varken. Dat was in die tijd 
een beste prijs, maar mijn teamge-
noot wilde geen half varken in de auto 
mee naar huis. toen zijn we met hon-
derd gulden teruggekomen.’
Volgens Dick gaat er een bijzondere 
wereld schuil achter verscheidene 
oriënteringsritten. ‘Vroeger was het 
nog veel groter, maar tegenwoordig 
worden er nog steeds competities ge-
houden. Ik  weet nog dat ik met mijn 
helaas overleden oom bert in de win-
termaanden vaak meedeed aan de 
oriënteringsritten. Dat was altijd heel 
gezellig.’
Gezien hun ruime ervaring met ori-
enteringsritten, is het niet verwonder-
lijk dat Jan en Dick elkaar vonden in 
de organisatie. Jan nam in 2002 het 
stokje over van Harm Hingstman, die 
het tot dan toe altijd organiseerde. De 
bokaal draagt nog steeds zijn naam. 
‘een jaar later kwam ik erbij vanuit 
Volksvermaken’, zegt Dick. ‘Ik zet wel 
meer oriënteringsritten uit. met Jan 
vorm ik een goed duo. Ik rem hem 

soms af, vanuit de gedachte dat alle 
teams moeten kunnen finishen. Ja, 
we hebben regelmatig discussies. 
Hoort ook bij de voorpret.’
Het zijn vooral de grappen en kwink-
slagen waar het duo de meeste lol 
over heeft. ‘We doen dit al zo’n lange 
tijd met elkaar, dat we elkaar hier 
goed in aanvoelen. maar we hebben 
ook een bepaalde huisstijl. sommige 
deelnemers hebben ons sneller door 
dan anderen, dat komt ook omdat we 
een bepaalde huisstijl hebben’, zegt 

Jan. ‘We moeten daarom uitkijken 
dat we niet in onze eigen val trappen 
en mensen ons door beginnen te krij-
gen.’
Jaarlijks gaan er zo’n tachtig à negen-
tig bordjes de grond in om de deelne-
mers de juiste kant op te sturen. toch 
wilden deelnemers nog wel eens ver-
dwalen tijdens de tochten. ‘er deden 
eens vrienden van me mee, die op den 
duur in Zuidlaren zaten. Ja, toen zaten 
ze toch wel een heel eind uit de rich-
ting’, zegt Dick. ‘maar weet je wat het 

is? mensen worden achterdochtig. Als 
ze vaker hebben meegedaan, denken 
ze: zullen ze dat nou echt bedoelen, of 
nemen ze ons in de maling? Dan komt 
het voor dat er verkeerde keuzes wor-
den gemaakt. Dat is ook wel weer de 
charme ervan.’
tijdens de route zijn Jan en Dick in 
gevallen van grote twijfel telefonisch 
te bereiken. Dick zelf vervult de rol als 
bezemwagen, zoals hij ook bij menig 
wielerevenement in de regio doet. ‘Ik 
heb wel eens gehad dat ik richting 
peize reed en drie auto’s mijn kant 
op zag komen. Hoe krijgen ze dat nou 
weer voor elkaar, dacht ik toen.’
Het valt niet mee om ieder jaar weer 
een nieuwe tocht met nieuwe grap-
pen te maken. ‘Ik vond het dit jaar best 
lastig’, geeft Jan toe. ‘maar we heb-
ben weer een mooie route bedacht 
met hele leuke grappen. Het is weer 
gelukt.’
Omdat ook de oriënteringsrit zich 
aan andere richtlijnen dan te doen 
gebruikelijk heeft te houden, ver-
trekt de rit dit jaar niet vanaf café 
Het Hart van Lieveren. In plaats 
daarvan is de start tegenover het 
evenemententerrein op maandag 
21 september. Er kunnen maximaal 
120 auto’s deelnemen aan de rit en 
zij zullen in tijdsvensters worden in-
gedeeld. Onderweg zijn er geen be-
mande controles en de uitslag kan 
via een livestream gevolgd worden. 
Aanmelden voor de rit kan via www.
volksvermaken.nl.  

RODEN – Nooit eerder gebeurd. Geert Rijpma 
die Rodermarkt mist. Ook nog nooit eerder 
voorgekomen dat hét feest van Roden wegens 
uitbraak van een virus niet doorgaat. Maar 
goed, het is niet anders, reageert Rijpma 
nuchter. Hij vind het een goed besluit. Want 
als je in Roden een feest houdt, heeft dat een 
enorme aantrekkingskracht op de regio. Voor 
een feestje in Roden rijden ze rustig 60 kilo-
meter, weet Rijpma die 18 jaar in het bestuur 
van de Roder jaarbeurs zat. “Rodermarkt is 
uniek. Veel oud-Roners zoeken het op, het is 
net één grote reünie.”   
Ook al gaat de rodermarkt dit jaar niet door, 
erbij stilstaan doen we zeker. Al is het maar om 
herinneringen op te halen. Om voor heel even 
in die roes te komen. maar dan wel met koffie 
in plaats van bier. Geert rijpma (72) heeft ze ge-
noeg, hilarische anekdotes. Geert en zijn vrouw 
Henny zijn vaste gasten op de ronermaark. 
start- en eindpunt: het voorplein van de Jaar-
beurs. “een gezellig feest. Je komt iedereen 
weer tegen. We gaan elke dag, Henny en ik. en 
altijd: samen uit, samen thuis. en tussendoor 
zien we elkaar nauwelijks. Vrijheid, blijheid. Ik 
ken zóveel mensen en Henny heeft haar vrien-
dinnen. Ik heb 18 jaar in het Jaarbeursbestuur 
gezeten, als hoofd standwerver. met heel veel 
plezier. De beurs is één grote familie. toen ik 
69 was, ben ik gestopt. Ik was ook nog full-
time aan het werk in de meubelen. Het is net 
als met mais: hoe hoger het mais, hoe groter 

de stress. en met rodermarkt staat het mais 
hoog. standhouders die op het laatste moment 
afzeggen, dan moet je snel schakelen. boven-
dien, er moet ook eens nieuw bloed in het be-
stuur, iemand met frisse ideeën, vind ik.”
een geweldige tijd, zegt Geert over de beurs-
periode. “Het is een utopie: je hebt een kaal 
veld, zet er tenten op, je hebt vijf dagen feest en 
daarna is het weer gras. Net een bedrijf waar 
honderd man werken, maar dan één die 5 da-
gen bestaat. een gigantische investering. Dat 
moet gemanaged worden. en geloof me, dat 
gaat niet altijd van een leien dakje met 10 man 
in het bestuur. Je moet heel wat water naar 
de zee dragen voor de boel helemaal staat. 
er vallen eens harde woorden. Hoort erbij. Ik 
heb ook wel eens trammelant gehad met een 
bestuurslid. Hadden ze mooi Wark geboekt 
voor dinsdagmiddag. Die stond normaal ge-
sproken altijd bij Klaas pruim op dinsdag. 
een publiekstrekker van jewelste. Ik voorzag 
toestanden met de beurs. Als standhouders 
door het lawaai geen gesprek kunnen voeren 
met klanten gaat het mis natuurlijk. Krijg je 
klachten, of mensen willen hun geld terug. 
Zover is het gelukkig niet gekomen, de band 
heeft de bas eruit gehaald. probleem opge-
lost.” De beurs in combinatie met entertain-
ment en muziek is echt uniek in Nederland, 
weet Geert. “er worden weinig evenementen 
van deze omvang in tenten georganiseerd. 
Dat kan dankzij de enorme club vrijwilligers. 

Als we die niet hadden, kon die hele beurs niet 
uit. De jaarbeurs is zó groot geworden, daar 
profiteert iedereen van, ook de horeca in het 
centrum”, zegt Geert die zo’n 15 jaar geleden 
met peter timmer een voorstel deed om de 
tent om te draaien. “De amusementtent stond 
achterop het terrein, tegen de camping aan. 
De beurstent stond op het voorplein. Wanneer 
je dat om zou draaien kun je de beurs beter 
afsluiten en is het op het voorplein een stuk 
gezelliger, was het idee. Dat pakte goed uit.”

Fruit coördinator
rodermarkt en sappige anekdotes, onlosma-
kelijk met elkaar verbonden. Geert kent ze 
ook wel. Genoeg. Niet allemaal even publica-
bel overigens. maar deze moet kunnen, vindt 
Geert. “Het was in de tijd dat de smoothies 
opkwamen. er was een standhouder die had 
zich ingeschreven voor een kraam op het voor-
plein. een enorme chaoot. De man had geen 
koeling bij zich en sliep in z’n stand. Dat kon 
helemaal niet natuurlijk. De Keuringsdienst 
van Waren was ook al geweest. We moesten 
van die man af. en dat ging niet zonder slag 
of stoot. Uiteindelijk lukte het om hem weg 
te krijgen. en iedere keer als we weer verga-
dering hadden vroegen ze: ‘Geert, hoe zit het 
met die man met de smoothies, staat –ie er 
nog?’ Ik kreeg een pet van het bestuur. ‘Fruit 
coördinator’ stond erop.”
Dat ronermaark er door corona dit jaar niet 

in zit is jammer, maar het enige juiste besluit, 
vindt Geert. “Ik zou het verkeerd gevonden 
hebben als ze het wel hadden laten doorgaan. 
Als je in roden een feest organiseert, komen 
ze overal vandaan. roden heeft een enorme 
aantrekkingskracht. Anders dan peize. Als 
ze daar een feest organiseren komen er pei-
zenaren. Je moet je verstand gebruiken. Als 
mensen vier pilsjes op hebben gaan ze om el-
kaar heen hangen. Dat hou je niet in de hand. 
er zijn mensen die de regering de schuld ge-
ven van corona. Die viruswaanzin, daar snap 
ik niks van. Zeker, er zijn mensen in de proble-
men gekomen door corona. Dat is erg. maar 
gezondheid gaat boven alles. Ik stel me erop 
in. Het is hoe je er zelf mee omgaat. Je moet 
er geen drama van maken. Volgend jaar maar 
een extra groot feest.”

Geert Rijpma over het feest der feesten

‘Veel oud-Roners zoeken het op, het is net één grote reünie’  

RODEN – De oriënteringsrit is één van de weinige activiteiten op de 
traditionele Rodermarkt-agenda die gewoon doorgaat. Al bijna twintig 
jaar wordt de rit uitgezet door Jan Kemkers en Dick Bathoorn. Twee 
Roners met een voorliefde voor puzzeltochten en bovenal twee man-
nen met een leuk verknipte geest. Een rondje langs de route voor de 
komende oriënteringsrit leert dat de deelnemers ook dit jaar weer 
een leuke en bij vlagen bizarre tocht tegemoet zullen zien.
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GRONINGEN
Rostockweg 2

T 050 – 5471111

ZUIDLAREN
Verlengde Stationsweg 28
T 050 – 4091307

All-in rijklaar consumentenadviesprijs inclusief btw en bpm, leges, registratiekosten, recyclingbijdrage en alle andere overheidsheffingen, 
exclusief metallic lak. Een nieuwe Mitsubishi wordt geleverd met 5 jaar garantie en mobiliteitsservice. Afbeeldingen kunnen afwijken van 
standaardspecificaties, wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. 02-20

Brandstofverbruik: 4,6 l/100 km. CO2-uitstoot: 106 g/km. (NEDC 2.0)

NEW

DE NIEUWE SPACE STAR
Nu in de showroom
•   Standaard 5 zitplaatsen
•   Standaard 5 deuren
• Standaard rijk uitgerust in 5 uitvoeringen
RIJKLAAR
VANAF € 13.490

Wij werken samen met vrijwel 
alle banken en verzekeraars

06 - 542 88 444
info@wassinkadviesenconsulting.nl
www.wassinkadviesenconsulting.nl

•Hypotheken
•Financieel advies

•Verzekeringen
•Financieringen

Dé winkel voor de thuisbakker
Kanaalstraat 62 | 9301 LT Roden | Tel.: 06 - 129 97 958 (René)

E-mail: bakboerderij@gmail.com | WWW.BAKBOERDERIJ.NL |    

Hou kan het, hou kan het..... 
gien Ronermaark dit jaor!

Nou eigenlijk 
een Buiterbol! René 
het daor een eigen 
recept veur maokt.

Een eigen 
Ronerbol?

Jan en 
zien Pap

Benodigdheden:
500 gram Basis voor gevuld €3,20*

250 gram Mix voor Buiterbol €4,95*

± 320 gram water
10 gram gist*

Bereiding:
Meng en kneed alle ingrediënten tot een deeg. Het deeg blijft wat plakkerig. 
Doe het deeg in een ingevette kom en dek af met folie. Laat het deeg een 
half uur rijzen. Druk het deeg plat en verdeel in 2 bollen. Bol het deeg op: 
vouw de randen van het deeg naar het midden en draai het deeg om zodat 
de egale kant naar boven komt. Vorm een kommetje van de handen en duw 
het deeg voorzichtig van boven naar beneden onder de bol. De bollen worden 
hierdoor op spanning gebracht. Leg in een vorm van Ø17 cm. Laat 60 minuten 
op kamertemperatuur afgedekt onder folie rijzen. Bak ± 25 minuten in een 
voorverwarmde oven op 190 ºC. 

Liever dit brood in de broodbakmachine maken? Weeg alle ingrediënten zoals 
hierboven beschreven staat af in het bakblik van de broodbakmachine en zet de 
broodbakmachine op ‘rozijnenbrood’.  

Tip: Ga voor instructiefi lmpjes naar www.bakboerderij.nl 
 recepten  broodbakken met de hand. 

*verkrijgbaar bij Buiters 
Bakboerderij

Nee pap, dan moeten 
wai van ‘t jaor zölf mor 
een Ronerbol maoken.

Buiterbol

Dwazziewegen 9  9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com

Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!
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‘We hebben door de jaren heen heel wat meegemaakt met artiesten’

De tas van Staverman, het privénummer 
van Hazes en de lieve Glennis Grace:
Schoonbeek maakte ze allemaal mee

Hoe het met Lucas is? ‘tja, rustig 
hè…’, antwoordt hij. ‘meestal gaan 
we rond deze tijd volle bak en zijn we 
iedere dag met de rodermarkt bezig. 
Nu is dat heel anders. rust, ja, ook 
wel eens fijn, maar geef mij volgend 
jaar toch die drukte maar weer.’
Het evenement brengt de nodige 
stress met zich mee, geeft Lucas toe, 
maar het geeft ook een kick. ‘Als het 
dan eenmaal loopt, heb je een vol-
daan gevoel. Daar doe je het voor.’
Om toch een beetje in de roder-
marktsfeer te komen, neemt Lucas 
ons mee in zijn geheugen. De eerste 
herinnering aan zijn organisatietijd, 
heeft hij aan Gijs Staverman. ‘Ik moet 
een jaar of 21 zijn geweest. Het was 
1991 of 1992, ik zou het niet exact 
weten. In ieder geval hielp ik voor het 
eerst bij de missverkiezing. Ik was 
erbij gehaald door Jelle Haisma, Gijs 
staverman was binnengehaald als 
bN’er die de verkiezing zou presente-
ren. Die samenwerking beviel mij niet, 
kan ik wel zeggen. Hij vroeg mij direct 
om zijn tas te dragen. Dus ik dacht: hij 
zal vast veel bagage bij zich hebben. 
maar dat bleek niet het geval. Hij wilde 
zijn tas gewoon zelf niet dragen.’
Voor Lucas was het zijn eerste ken-
nismaking met een grote artiest. 
‘en het was meteen de laatste keer 
dat ik ooit de tas van een artiest heb 
gedragen.’ Nee, dan koestert Lucas 
toch mooiere herinneringen aan bij-
voorbeeld Lieke van Lexmond. ‘Zij 
presenteerde het heel goed. en wat 
te denken van onze eigen Tony Neef? 
Hij presenteerde de bikinironde zelfs 
in zijn zwembroek. “Als zij in badkle-
ding moeten, dan ga ik ook”, zei hij. 
een groot succes was dat. Zoiets had 
ik nog nooit meegemaakt.’
Later raakte Lucas betrokken bij het 
boeken van de artiesten. ‘We hebben 
zo verschrikkelijk veel grote arties-
ten gehad door de jaren heen’, zegt 
Lucas. ‘Zo waren wij één van de eer-
sten die André Hazes Junior inlijfden. 
Daar zit ook een mooi verhaal achter. 
André was nog niet zo bekend als 
zanger, maar meer als “de zoon van”. 
Ik was voor het werk in Amsterdam 
met twee collega’s, toen we een af-
zakkertje besloten te doen in het be-
kende café bolle Jan. toen we om half 
twee weg wilden gaan – er moest de 
volgende dag immers weer gewerkt 
worden – liepen we bij de uitgang Ha-
zes Junior  tegen het lijf. Hij was met 
zijn zus en haar vriend. “Wat gaan we 
doen heren?”, vroeg hij. toen  we zei-
den dat we naar huis gingen, schudde 
hij z’n hoofd. “We gaan wat drinken, 
ik trakteer!” Zodoende bleven wij nog 
even, het bleek dat André zijn rijbewijs 

had gehaald en van het geld wat zijn 
vader voor hem had gespaard voor 
een studie, had hij een suzuki ge-
kocht. “Die studie wordt toch niks”, 
lachte hij. Het werd een dolgezellige 
avond en we raakten aan de praat. Ik 
vertelde dat ik voor de Jaarbeurs van 
het Noorden medeverantwoordelijk 
was voor de artiesten en hij beloofde 
dat – wanneer hij een hit had – hij 
bij ons kwam optreden. een jaar la-
ter stond hij er, terwijl hij net bekend 
was geworden. Voor 1250 euro trad 
hij. tegenwoordig betaal je er zo 50 
mille voor! een fantastische ervaring’, 
lacht Lucas. ‘en het mooie was dat 
hij op dat moment nog niet eens een 
serieus management had. Ik had zijn 
06-nummer gewoon in m’n mobiel 
staan. Heel bijzonder.’
een andere publiekstrekker is de 
Dansfabriek op het Jaarbeursterrein. 
Volgens Lucas had het nogal wat voe-
ten in de aarde om dit draaiende te 
krijgen. ‘We kregen het eerst maar 
moeizaam van de grond’, vertelt hij. 
‘met Jelle Haisma besloten we toen 
dat we – om er wat leven in te krijgen 
– één fantastische editie nodig had-
den. Dat jaar boekten we Partysquad, 
Yellow Claw en Vato Gonzalez. We 
zaten ver over ons budget heen, niet 
iedereen binnen het bestuur was er 
blij mee. maar sindsdien is de Dans-
fabriek een begrip. en dat was nou 
net de bedoeling!’
Jaarlijks kan men in roden buigen 
op artiesten die al veelvuldig de ro-
dermarkt wisten te vinden. ‘Freddy 
Moreira bijvoorbeeld, een vriend van 
de show. een lieve, normale jongen, 
die je gewoon nog op z’n mobiel kan 
bereiken. Geen gedoe met allerlei 
managers en zo. Daar hebben we 
heel leuk contact mee.’ Ook bands 
als Vangrail komen geregeld terug 
naar de rodermarkt. ‘Dat is ook een 
band die altijd weer terugkeert. en ze 
spelen altijd goed. een kwaliteitsga-
rantie.’
No-nonsense types, daar houdt Lu-
cas het meeste van. maar dat heb 
je als organisator niet altijd voor het 
uitkiezen. Bizzey bijvoorbeeld, een 
rapper die bij de jongere generatie 
onwijs populair is, staat niet écht be-
kend als een van de meest hartelijke 
artiesten. ‘De samenwerking met 
hem liep moeizaam’, zegt Lucas. ‘er 
kon geen handje af en hij kwam met 
een hele rits vrienden. Die moesten 
allemaal champagne hebben en het 
liefst alleen maar blauwe m&m’s. 
Daar beginnen we natuurlijk niet aan. 
Artiesten weten dat ze hier niets te-
kort komen. Als ze trek hebben, halen 
wij een sateetje van het voorplein. en 

als een dj een bepaald soort wodka 
drinkt, zorgen we dat er een flesje 
klaarstaat. maar we gaan niet met 
flessen Dom perignon van tweehon-
derd euro lopen. Dat kun je vergeten.’
Glennis Grace komt even buurten
Legendarisch is voor Lucas de ro-
dermarkt van 2011. ‘We hadden 
Anita Meijer en Lange Frans gere-
geld. Zij hadden meegedaan aan het 
programma ‘De beste Zangers van 
Nederland’, waarin zij elkaars liedjes 
zongen. met Why tell me Why had-
den ze een bescheiden hit en dus 
boekten wij ze. Lange Frans leek 
enigszins verrast over hoe goed wij 
het voor elkaar hadden. “Het geluid is 
hier beter dan in menig theater”, zei 
hij, een groot compliment aan onze 
geluidsman Jesper schelling. Lange 
Frans had zich ingesteld op een feest-
tent en had misschien een wat lager 
niveau verwacht. In ieder geval had hij 
niet gerekend op deze strakke orga-
nisatie.’ terwijl het duo zich opmaakt 
voor hun optreden, wordt Lucas plots 
gebeld. er stond een artiest voor het 
hek. ‘Dat bleek Glennis Grace te zijn’, 
lacht Lucas. ‘Zij had eerder die avond 
met Lange Frans opgetreden in het 
Holland Casino in Groningen. toen 

Lange Frans hier was, belde hij Glen-
nis. Of ze niet even langs roden kon 
komen, het was er zo leuk. Ik vond 
dat fantastisch. tegen Glennis zei ik 
dat ze alles mocht drinken, de hele 
avond lang, als ze nog wel een liedje 
wou doen. en verdomd, ze deed het. 
Iedereen heeft altijd een mening over 
Glennis Grace. Ze zou arrogant zijn. 
Nou, niks van gemerkt. echt een heel 
fijn mens.’
De artieste zou zelfs nog blijven tot het 
optreden van Quintino, die in dat jaar 
met epic een wereldhit had. ‘Voor mij 
een onvergetelijke rodermarkteditie!’

Frans Duijts, 
Mooi Wark, Klaas Pruim
In roden is men niet bang om nieuwe 
artiesten een kans te geven. Zo was 
men er als de kippen bij om de toen 
nog vrij onbekende Frans Duijts in te 
lijven. ‘en in 2009 hadden we Martin 
Moreiro, je weet wel, van Gooische 
Vrouwen. Dat was zijn eerste liveop-
treden. Ook een succes’, herinnert 
Lucas zich. 
experimenteren doet de organisatie 
nog steeds. Vorig jaar was er de eer-
ste boerenrockavond, in plaats van 
de missverkiezing. ‘Natuurlijk heel 

jammer dat de missverkiezing er niet 
meer is’, zegt Lucas. ‘Dat was toch 
het evenement waardoor ik bij de ro-
dermarkt betrokken raakte. maar de 
boerenrockavond bleek vorig jaar een 
succes. met de Bökkers hadden we 
een uitstekende band ingelijfd en dit 
jaar zou Mooi Wark komen. Volgend 
jaar gaan ze op herhaling, hopelijk 
kan het dan gewoon doorgaan.’
Ook de samenwerking met Klaas 
Pruim was prachtig, oordeelt Lucas. 
‘enthousiaster dan Klaas ga je ze niet 
vinden’, stelt hij. ‘een man met mooie 
ideeën en een echte diskjockeystem. 
Daar vloeide een prachtige samen-
werking uit voort.’

Volgend jaar
 Zou hij de ruimte hebben, dan kon Lu-
cas met zijn anekdotes eenvoudig een 
bijlage volpraten. De één nog mooier 
dan de ander en allen doorspekt met 
humor. maar de organisator pur sang 
richt zich op de toekomst. Volgend 
jaar, dan moet er weer een prachtig 
programma staan. ‘Daar gaan we 
absoluut voor’, zegt Lucas. ‘en ik ben 
er van overtuigd dat het ook gaat luk-
ken.’ Wat hem betreft gaan er nog le-
gio anekdotes bij komen. 

RODEN – euroled zou dit jaar voor de tweede keer de 
hoofdsponsor van de Jaarbeurs in roden, maar dat 
gaat niet door. Door de uitbraak van het coronavirus 
gaat het hele feest niet door en dat is voor bennie me-
ijering van euroled wel te begrijpen: “In deze tijd kun je 
zoiets gewoon niet doen. In zo’n tent kun je de ander-
halvemetermaatregel niet garanderen. Dat lukt sim-
pelweg niet. Wij zitten natuurlijk in de evenementen en 
dus is het voor ons heel lastig. Onze agenda stond vol 
met 143 evenementen in 2020. Daar staat nu een groot 
rood kruis door.” Crisis brengt echter creativiteit en zo 
ook bij meijering: “We zijn een andere weg ingeslagen. 
Je gaat natuurlijk nadenken; wat kun je met deze situa-
tie? We voelen ons verantwoordelijk voor onze werkne-
mers en daarom hebben we besloten om ons te richten 

op handreinigingszuilen.” Dat blijkt een gouden greep, 
want het loopt storm: “Via onze website www.hrzuilen.
nl krijgen we ontzettend veel aanvragen binnen. Onze 
zuilen staan bijvoorbeeld op de Dam in Amsterdam en 
op diverse plekken in de gemeente Groningen.” Het 
coronavirus hakt er echter onverminderd in: “Vanaf 
12 maart ligt ons werk praktisch stil. We stonden op 
de Wonen&Co beurs en opeens moesten we stoppen. 
Heel bizar vond ik dat. Inmiddels hebben we weer een 
aantal kleine beursjes mogen doen en in december zijn 
er vast weer een aantal ijsbanen waar we weer iets voor 
kunnen betekenen. De festivals en grote evenementen, 
dat zal helaas nog wel even duren. Ik houd hoop dat 
de Jaarbeurs in roden volgend jaar wel weer gewoon 
doorgaat, maar dat zal de tijd moeten leren.”

Bennie Meijering van Euroled betreurt afgelasting Jaarbeurs

“Als hoofdsponsor vinden we het heel jammer, maar begrijpelijk”

RODEN – Op wat kermisgeluid na zal de Rodermarktfeestweek oorver-
dovend stil aanvoelen. De grote feesttent op het Jaarbeursterrein blijft 
uit en dus hoeft men ook niet te rekenen op grote artiesten van naam. 
Lucas Schoonbeek is al jarenlang betrokken bij het entertainment en 
heeft het tot zijn frustratie dit jaar rustiger dan ooit. Toch neemt de 
Roner de lezer graag mee achter de schermen van eerdere edities. 
Hiermee verschaft hij een unieke inkijk in het leven van de artiest. 
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BOXSPRING   WEKEN
bij Bosma Bedden Assen en           Groningen

120 x 200:  €1169,- NU: € 898,-
140 x 200:  €1239,- NU:  € 949,-
160 x 200:  €1299,- NU: € 998,-
180 x 200:  €1369,- NU: €1049,-

Complete boxspring H 4500
∙ Strak hoofdbord
∙ Luxe Comfort Topper
∙ Slanke boxen
∙ 7 Zone Pocketveer matras
∙ Designpoten, zwevend model
∙ Veel kleuren leverbaar

Ook leverbaar
in 210 en 220 cm

lengte!

Vlakke
uitvoering

DEKBEDOVERTREKKEN
(Percal)katoen en satijn. Bekende merken: Cinderella,
Van Dijck, Beddinghouse, Kardol en Verstraten!

1-persoons  |  2-persoons  |  Lits-jumeaux

50%
korting

ALLE AANBIEDINGEN GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT EN OP=OP!

Assen • Borgstee 12 (t.o. Tuinland) • T 0592 37 55 70  |  Groningen • Hoendiep 97C (naast Carpet Right) • (050) 2100131 • www.bosmabedden.nl

OXSPRING   WEKENWEKEN
bij Bosma Bedden Assen en           Groningen

Waarom Bosma Bedden:
✓ Garantie in de winkel, face to face, persoonlijk! 
✓ Slaapspecialist, meer dan 50 jaar ervaring! 
✓ Maatwerkoplossingen in slapen (nachtrust)
✓ Plaatselijke ondernemer/winkel
✓ Bij levering van nieuw > oude retour
✓ Gratis bezorging, montage, uitmuntende service
✓ Al meer dan 20 jaar in de regio

AC
TI

E!

Nieuw!

€1599,-
VANAF

Elektrisch verstelbaar
v.a. €2.399.-

Stel je eens voor: heerlijk wakker worden
en het inééns weten. Dát ga ik doen!
Met Cinderella aan je zijde wordt iedere dag
een mooie dag om je dromen waar te maken.

INCLUSIEF
GRATIS*

LINNENPAKKET
t.w.v.

Vlak: €100,-
€200,-

Complete Boxspring Jubileum
• 7-zone pocketveer matras
• Extra dikke HR Comfort topper
• Topper met anti-slip
• Luxe achterwand met knoop
• Draadloos elektrisch verstelbaar
• Hoogwaardige meubelstof

Vlak €2299,-

€1599,-
Alle matenElektrisch verstelbaar

€3449,- €2399,-

WEKENWEKEN
bij Bosma Bedden Assen en           Groningen Inclusief 

GRATIS SET
LED Leeslampen

met usb aansluiting

Alle
maten

DIVERSE SHOWROOMBEDDEN & -MATRASSEN
30-50% KORTING

Zorgplaza - Kanaalstraat 27 - Roden - 050 73 70 340 

Alle 2e hands 

SCOOT
MOBIELEN

worden met 

nieuwe accu

geleverd

Dit jaar helaas geen R’markt parade
Bewonder onze scootmobielparade voor de winkel

ONS MAGAZIJN MOET LEEG!
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