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Van vrijdag 23 tot en met woensdag 28 september gaat het weer los in 
Roden. Voor de 68e keer wordt het feest der feesten gevierd. Een feest 
waarvoor niet alleen vele Rodenaren hun agenda blokken, maar ook 
waarvoor feestgangers uit de wijde omgeving graag uitrukken. ‘Het kan 
weer’, is het toepasselijke thema van de 68e editie. Twee jaar moesten 
we het noodgedwongen zonder dampende feesttent en dansfabriek 
stellen. Geen muziek, geen gezelligheid en geen ‘het is maar één keer 
Ronermaark’. Maar hé, dat is geweest. En daarom: het kán weer! En 
hoe. De Jaarbeurs heeft een fantastisch programma neergezet waar 
jong en oud zijn vingers bij af kan likken. De aftrap is als vanouds vrij-
dag, met de opening van de Jaarbeurs. Woordkunstenaar Willem Gun-
neman kletst de boel aan elkaar en zal ook enkele oud-winnaars van 
de Ondernemersprijs interviewen. Het voorplein is omgedoopt in het 
Hunter Selectplein waar het goed toeven is met de vele foodtrucks, po-
dia en uiteraard de Overwijkbar. Uiteraard is er net als andere jaren 
ook een goed doel gekoppeld aan de Jaarbeurs van het noorden. De 
Stichting G-voetbal Noordenveld kan een leuke cheque tegemoet zien. 
Op de zeer gevarieerde consumentenbeurs, die even als andere jaren 
gratis toegankelijk is, valt van alles te zien en te beleven! Wat zeker niet 
ontbreekt is de Korenmiddag op maandag en de hilarische Glitter & 
Glamour bingo op zondag. In deze speciale Rodermarktkrant lees je 
alles over de programmering in het Euroled pavilioen en in de Dansfa-
briek. Kortom een feest dat je niet mag missen!

68e Jaarbeurs 
van het Noorden

OPENINGSTIJDEN 
JAARBEURS VAN HET NOORDEN 

vrijdag  23 september  17.00 - 21.00  uur

zaterdag  24 september  14.00 - 22.00 uur

zondag  25 september  11.00 - 18.00  uur

maandag  26 september 14.00 - 21.00  uur

dinsdag  27 september  10.00 - 18.00  uur

www.jaarbeursroden.nl

Jaarbeurs klaar voor zinderende feestweek

Topbands en artiesten, Glitter 
& Glamour en een festivalplein

Lucas Schoonbeek is al zo’n 
twintig jaar verantwoordelijk 
voor de programmering van de 
Jaarbeurs van het Noorden. Dat 
doet hij samen met zijn trouwe 
sidekicks Jelle Haisma, Koen 
Prins en Jesper Schelling van de 
amusementencommissie. Vorig 
jaar ging het feest ondanks alle 
inspanningen voor een mooie en 
vooral veilige jaarbeurs op het 
laatste nippertje toch niet door. 
De heren lieten zich er niet door 
uit het veld slaan. Vol gas er te-
genaan werd het. Dat resulteerde 
in een dijk van een programma. 

De maandagavond wordt een 
heel bijzondere, begint Schoon-
beek die tijdelijk ook de voorzit-
tershamer van de jaarbeurs op de 
schoorsteenmantel heeft liggen. 

‘Vangrail XXL staat op het po-
dium, een kneiter van een band. 
Multi-instrumentalist en saxofo-
nist Hubert Heeringa (bekend van 
onder ander de Beste Zanger van 
Nederland, red.) komt met hen 
mee. Zelden spelen ze in zo’n for-
matie, dat is echt uniek. Vangrail 
kijkt er naar uit om hier weer te 
mogen spelen. In 2019 hebben ze 
in de feesttent hun clip opgeno-
men. Ammar, ook wel de Turkse 
André Hazes genoemd, staat ook 
geprogrammeerd in het EuroLed-
paviljoen voor de maandagavond. 
Hij werkt tegenwoordig veel sa-
men met Snelle, een enorm po-
pulaire artiest onder de jeugd. In 
de Dansfabriek is het volle bak 
met onder andere DJ D’Light, DJ 
A-Matic, de Outsiders, bekend
van het huisje op wielen en Kali

van Django Wagner. En natuurlijk 
nog FMG en DJ Punish. Echt een 
fantastisch programma’, roept  
een enthousiaste Schoonbeek. 
De kaartverkoop loopt op rolle-
tjes, weet hij. Voor een tientje kun 
je naar alle bands en artiesten in 
de feesttent en de Dansfabriek. 

Het feest begint natuurlijk vrijdag 
met Mooi Wark. ‘Voor de tweede 
keer spelen ze op de jaarbeurs. 
Het is bijzonder om zo’n band te 
hebben. Mooi Wark betekent een 
gegarandeerd feest. Ook DJ Ke-
vin en de Party Animals staan op 
het podium vrijdag. In de Dansfa-
briek is het feest met DJ D’Light, 
DJ A-Matic, Freddy Moreira en 
Loudar.’ Voorafgaand aan het 
hele feestgebeuren begint om 
18:00 uur de mini-missverkiezing 
in de Dansfabriek. Elders in deze 
Rodermarktkrant meer daarover. 

Lees verder op pagina 3

De overweldigende EuroLed-tent staat er, net als de Dansfabriek 
en de tent voor de consumentenbeurs waar dit jaar maar liefst 
28 standhouders staan. Het voorplein dat dit jaar is omgedoopt 
tot het Hunter Selectplein en heeft met een luxe parasol met een 
diameter van liefst 21 meter, een festivalpodium, foodtrucks en 
gezellige barretjes internationale allure. De Jaarbeurs is klaar 
voor een zinderende feestweek!
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VRIJDAG 23 september

18:00 DANSFABRIEK
Mini Miss Verkiezing

19:00 Jaarbeurs van het Noorden
 Ted Pickman  

EuroLEd Paviljoen
21:30 - 22:00 Feest DJ Kevin
22:00 - 22:45 Mooi Wark
22:45 - 23:30 Feest DJ Kevin
23:30 - 00:15 Mooi Wark
00:15 - 01:00 Feest DJ Kevin
01:00 - 01:30 Party Animals
01:30 - 03:00 Feest DJ Kevin
Hunter Select Plein 
17:00 - 02:00 DJ Robert den Brok
DANSFABRIEK
21:30 - 03:00 DJ D’Light
21:30 - 03:00 DJ A-matic
00:00 - 01:00 Freddy Moreira
02:00 - 03:00 Loudar

MAANDAG 26 september

13:30 Euroled Paviljoen 
Korenmiddag

16:00 Jaarbeurs van het Noorden
 Ted Pickman  

EuroLEd Paviljoen
22:00 - 03:00 DJ Roy
22:00 - 03:00 Vangrail XXL
   included Huub Heeringa
00:30 - 01:00 Ammar
Hunter Select Plein 
21:00 - 02:00 DJ Mike
DANSFABRIEK
21:30 - 23:30 DJ D’Light
21:30 - 23:30 DJ A-matic
23:30 - 00:00 FMG
00:00 - 00:30 DJ Punish
00:30 - 01:00 DJ D’Light
00:30 - 01:00 DJ A-matic
01:00 - 02:00 Outsiders
02:00 - 03:00 DJ D’Light
02:00 - 03:00 DJ A-matic

ZATERDAG 24 september

16:00 Jaarbeurs van het Noorden 
 Ronald Nihot 
18:00 Hunter Select Plein
 Percussieband Batala

EuroLEd Paviljoen
22:00 - 23:00 DJ Roy
23:00 - 23:45 Black Tie Monkey Squad
23:45 - 00:30 DJ Roy
00:30 - 01:15 Black Tie Monkey Squad
01:15 - 02:00 DJ Roy
02:00 - 02:45 Black Tie Monkey Squad
02:45 - 04:00 DJ Roy
Hunter Select Plein 
16:00 - 02:00 DJ Robert den Brok
DANSFABRIEK
22:00 - 05:00 DJ D’Light
22:00 - 05:00 DJ A-matic
02:00 - 03:00 Shirak

DINSDAG 27 september

12:00 Jaarbeurs van het Noorden 
 Ronald Nihot 

Hunter Select Plein 
13:00 - 20:00 DJ Robert den Brok

WOENSDAG 28 september

14:00 EuroLed Paviljoen
 Kindermiddag

EuroLed Paviljoen
22:00 - 03:00 DJ Sowieso
22:00 - 03:00 Fragment
Hunter Select Plein 
16:00 - 22:00 DJ Robert den Brok

ZONDAG 25 september

13:00 Middenterrein
 Sunday Cruisers 
13:00 Jaarbeurs van het Noorden

Ronald Nihot
14:00 Dansfabriek 
 Roner Glitter & Glamour Bingo  

Hunter Select Plein 
13:00 - 20:00 DJ Robert den Brok
14:00 - 19:00 Top Coverband Switch
16:00 - 16:30 Jan Biggel

CONSUMENTENBEURS
met sfeerplein, wonen,

leefstijl & gezond
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Het is mooi dat we de Roder-
markt na twee jaar weer ou-
derwets kunnen vieren. Zonder 
beperkingen waar de afgelo-
pen jaren sprake van was. Voor 
Roden en Roners is de Roder-
markt het hoogtepunt van het 
jaar, vergelijkbaar met carnaval 
in het zuiden. Iedereen kijkt 
ernaar uit. Voor de gemeente 
betekent het veel voorberei-
dingen achter de schermen om 
het feest ordentelijk en veilig 
te laten verlopen. Veiligheid 
vraagt een hoop aandacht. De 
jongens van het beheer doen er 
alles aan om het netjes te hou-
den. Dat doen ze met heel veel 
enthousiasme en motivatie. Het 

is belangrijk werk waar heel 
wat uren inzitten. De rondgang 
langs de wagens maakt op mij 
iedere keer weer een enorme 
indruk. Ziel en zaligheid wordt 
erin gestopt. Ik sta er versteld 
van welke prachtige construc-
ties er voorbij komen. De pa-
rade is uniek en zeer waarde-
vol. Dat ze dit maar tot in lengte 
van jaren weten vol te houden. 
Met het college gaan we zeker 
het sfeertje proeven tijdens de 
opening van de jaarbeurs. Ik 
wens iedereen een hele leuke 
Rodermarkt toe met mooie 
ontmoetingen. Als we nog een 
beetje verwend worden met 
mooi weer, komt dat vast goed!

Klaas Smid, burgemeester 
van de gemeente Noordenveld

Voorwoord

Rob Damkat al 30 jaar stabiele 
factor in Jaarbeursbestuur
In 1990 gaf Rob Damkat zich op als vrijwilliger bij de Jaarbeurs. Drie jaar 
later trad hij toe als penningmeester van het bestuur. Een functie die 
hem als accountmanager prima paste. ‘Zolang je het leuk vindt, kun je 
het blijven doen,’ laat hij weten. Inmiddels is hij ruim 7 jaar met pensioen 
en denkt hij erover om over zo’n twee jaar te stoppen als penningmees-
ter. ‘Maar goed, dat is later. Nu geniet ik nog altijd van het mooie werk, 
de mensen, de sfeer en al het moois dat we in deze dagen de mensen 
voorschotelen. Het geeft een fijn en prettig gevoel als alles op rolletjes 
loopt en iedereen volop ziet genieten. Dat is zo leuk, daar doe je het voor.’

Rob Damkat is een stadjer. In 1974 
werd Roden gekozen als woonplaats. 
‘Met drie kinderen hebben we drie 
keer aan een wagen mogen bouwen. 
Dat was onze eerste betrokkenheid 
bij de Rodermarkt. De parade is echt 
een prachtige activiteit die je je hele 
leven bijblijft.  Toen ik in 1993 dan ook 
gevraagd werd om toe te treden tot 
het bestuur heb ik ook geen moment 
geaarzeld. We zijn van Landbouw-
beurs veranderd in een consumen-
tenbeurs. Dat is onze ‘core business’. 

Nu ook met een stevige factor mu-
ziek op de avonden. In Nederland zijn 
we nog 1 van de weinige algemene 
consumentenbeurzen. Specifieke 
beurzen waar 1 onderdeel centraal 
staat zijn er genoeg, maar Roden 
mag in deze tijd best wel uniek wor-
den genoemd.’
Over de veranderingen in de loop der 
jaren kan Rob Damkat goed verha-
len. ‘30 jaar geleden ging alles nog 
in contanten. Als penningmeester 
liep je ‘s avonds met een grote zak 

geld rond, iets wat je je nu niet meer 
kunt voorstellen. Alles is tegen-
woordig digitaal en dat is maar goed 
ook. Voor het personeel dat werkt in 
het horecagedeelte is er een aparte 
commissie gevormd. Volgend jaar 
denken we erover om ‘cashless’ te 
gaan. Dit jaar gaan we nog gewoon 
door met de muntjes. Eind jaren 90 
hebben we als Jaarbeursbestuur 
ook het horecagedeelte opgepakt. 
Ik zei toen ‘kom maar op, dat doen 
we er bij’. Wat we in ieder geval altijd 
proberen is quitte te spelen. Geld op 
de bankrekening is niet ons doel. 
Liefst investeren we in verbetering 
van materialen en het programma. 
We hebben 40 vrijwilligers en dat 
mag best gezegd worden, dat zijn 
allemaal superhandige vrijwilligers 
met een geweldige inzet. Met zijn al-
len organiseren we deze dagen met 
veel plezier.’

Zaterdagavond wordt de drukste zoals het er nu voorstaat, 
weet Schoonbeek. ‘De zaterdagavond is toch echt een 
feestavond. Black Tie Monkey Squad staat op het podium 
in het EuroLed-paviljoen. Een van de beste coverbands 
van Nederland. Ze spelen van ABBA tot top40 muziek. Alle 
grote namen komen voorbij. Jongens uit Enschede, die 
weten hoe ze een feestje moeten bouwen.  Ze worden af-
gewisseld door DJ Roy. In de Dansfabriek staan DJ D’Light 
en DJ A-Matic te draaien. Shirak sluit de avond af.’ 

Hoger plan
Zondag is er een hoop gezelligheid op het jaarbeurster-
rein. Het voorplein is omgedoopt tot Hunter Selectplein. 
‘Hunter Select heeft zich gemeld als nieuwe sponsor. Daar 
zijn we ontzettend trots op. Het is één groot festivalplein 
met eettentjes en barretjes en een gigantische parasol 
met een diameter van 21 meter. Een superprofessionele 
uitstraling. Dat is wat we ook graag willen: de jaarbeurs 
naar een hoger plan tillen. Op het grote podium staan ver-
schillende bands en artiesten waaronder Jan Biggel en 
topcoverband Switch. Het hele voorplein is vrij van entree. 
Bezoekers kunnen genieten van oude Amerikaanse auto’s 
en motoren tijdens Sunday Cruisers en in de Dansfabriek 
wordt om 14:00 uur de hilarische Glitter & Glamour Bingo 
gehouden, iedere keer opnieuw een enorme publiekstrek-
ker. 

Woensdag is de slotdag van de Rodermarkt. Leek de 
woensdagavond eerst nog op losse schroeven te staan bij 
de jaarbeurs, is nu het tegenoverstelde het geval. ‘Voor 
Volksvermaken is woensdag een belangrijke dag met de 
kortebaandraverij en de kermis. Daarom hebben wij be-
sloten om  daarbij aan te sluiten met een mooi program-
ma. Woensdagmiddag organiseren we een middag speci-
aal voor kinderenk. Dat is nieuw. We hebben allerlei leuke 
activiteiten waarbij een groot luchtkussen niet ontbreekt. 
En de avond is als vanouds voor de Roners.  DJ Sowieso 
draait en sluit Fragment de Rodermarkt af. Op het Hunter 
Selectplein vermaakt DJ Robert den Brok het publiek.’ 

Wat Schoonbeek zéker nog even wil noemen  is de sa-
menwerking met de Roder horeca. Bezoekers kunnen met 
hetzelfde ticket zaterdagavond naar de artiesten en bands 
van de Pompstee én de jaarbeurs. En Onder de Linden 
gaat de horeca op het horecaplein in de beurs verzorgen. 
Een mooie ontwikkeling! De beurs is echt weer op het ni-
veau van een mooie gevarieerde consumentenbeurs waar 
bezoekers op hun gemak kunnen rondslenteren. Met 28 
standhouders zijn dat er 10 meer dan in 2019. De Jaar-
beurs van het Noorden gaat weer een begrip in de regio 
worden, daar ben ik van overtuigd. Als het weer ook nog 
een beetje meezit, en daar lijkt het wel op, wordt het één 
groot ouderwets feest!’

Vervolg voorpagina: Jaarbeurs klaar voor zinderende feestweek
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Livemuziek Showbusters
en Peter & Saye

Livemuziek Daniel Metz,
Jayden, Bertus Sipma en Solidair

Livemuziek Squeeze'it

p
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LiveMuziek Solidair en Unique24
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www.hotelonderdelinden.nl

Traditionele Beugelavond

27
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GRATIS
ENTREE

Brink 25, 9301 JK Roden  -    (050) 5014400  -  info@pompstee.nl

Roder PartyNight in de Pompstee Rodermarkt
zaterdag 24 september 2022 

21.30 uur

Met

Rene Karst en de Dikdakkers!!
Eat - Sleep - Confetti - Repeat !
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Smit en Douma Makelaars is sinds 
jaar en dag deelnemer aan de 
Rodermarkt. Voorheen met een 
stand, deze keer als sponsor. ‘En 
natuurlijk als bezoeker!’ zegt Joan 
Smit enthousiast. ‘Nog steeds 
hoor. Soms gaan we met het hele 
team. De Rodermarkt hoort er ge-
woon bij. We hebben op ons vaste 
plekje achter in de tent al gezellige 
avondjes gehad.’ Joan Smit en zijn 
collega Rudy Douma werken al 
bijna 15 jaar als collega’s en zijn 
inmiddels al weer meer dan 13 
jaar eigenaren van Smit & Douma 
Makelaars. ‘Ons motto is: Nuchter 
en no-nonsens. En dan met een 
knipoog, want er moet altijd wat 
nonsens aan te pas komen.’ Het 
mooiste aan zijn werk vindt hij dat 
hij mensen kan helpen met een 
van de belangrijkste beslissingen 

in hun leven. ‘Een huis kopen of 
verkopen is heel spannend. Men-
sen liggen daar wakker van. Wij 
vinden het mooi om ze daarbij te 
begeleiden.’ Inmiddels stijgt de 
rente, wat de markt iets rustiger 
maakt. ‘Ik vind mijn vak het mooist 
als de markt gezond is. Dat is hij 
maar zelden. Maar elke tijd heeft 
zijn uitdaging. Wat ik belangrijk 
vind is, ook in overspannen tij-
den, om eerlijk en transparant te 
zijn. Op het moment dat je dertig 
kopers voor een huis hebt kun 
je maar één persoon blij maken. 
Maar die andere negenentwintig 
moeten ook het gevoel hebben dat 
ze eerlijk behandeld zijn. En daar 
gaan we voor. Makelaars hebben 
niet altijd een goede naam, maar 
wij bewijzen elke dag dat het ook 
anders kan.’

‘Een huis kopen of verkopen is heel 
spannend. Mensen liggen daar wakker van’

Smit en Douma Makelaars

Joop Brink:

RODEN – Joop Brink mag gerust een bekende Rodenaar genoemd wor-
den. Als gemeentebode en marktmeester kende hij het centrum van 
het dorp als zijn broekzak. We spreken over de periode 1979 tot 2005. 
‘Als 35-jarige kon ik aan de slag als bode in het gemeentehuis. Mooi 
werk en ik heb dat altijd met plezier gedaan. Het marktmeesterschap 
kreeg je er als bode gewoon bij. Ik vond het best wel spannend in de 
beginjaren. Je werd voor de leeuwen gegooid.  Ik was marktmeester 
voor de ambulante handel en aanspreekpunt voor de hele markt. Je 
was op dat moment even de burgemeester van Roden.’

‘Als marktmeester ken je 
elk paaltje en boompje’

Joop Brink was na de gemeentelijke 
herindeling ook marktmeester van 
de jaarmarkten in Peize en Norg. 
Goede samenwerking was er altijd 
met Jan Luinge uit Peize en assis-
tent marktmeester Klaas Britstra. 
Om meer ervaring op te doen werd 
in Amsterdam een cursus gevolgd 
over rechts- en wetkennis. Joop 
Brink is muziekliefhebber. Betrok-
kenheid was er bij Duo Noordenveld 
en The Shipmates. In die tijd stond 
hij ook wel bekend als ‘de zingen-
de marktmeester’. De dag van de 
markt begon meestal rondom 5.00 
uur met een bijeenkomst tussen 
politie, EHBO en andere betrok-
kenen op het gemeentehuis. ‘Ik 
had de sleutels en zette koffie. De 
bespreking was in die tijd een heel 
eenvoudige vergadering. In klein 
comité informeerden we elkaar. 
Dikke draaiboeken kenden we toen 
nog niet. Vanaf 6.00 uur mochten 
de marktkooplui komen. Ze botsten 
dan net op de laatste kroeggangers 
die vertrokken uit de cafés. Er was 
ruimte voor 250 kramen. Het aan-
tal aanvragen was altijd hoger. Wel 
500 stuks. Die konden we natuurlijk 
niet allemaal plaatsen. De markt 
door het centrum kent een lus, 
de markt loopt rond.  Wanneer je 
marktkramen in een zijpaadje zet, 
dan lopen de mensen die kramen 
voorbij. Je houdt rekening met loop-
routes en daarbij, een markt moet 
gemêleerd zijn. Twee dezelfde soort 
kramen naast elkaar wil niet. En 
dat is soms passen en meten, want 
iedere verkoper wilde natuurlijk de 

beste plaats voor zijn handel. Vroe-
ger had iedere verkoper een eigen 
marktkraam en was er altijd gedoe 
over de beschikbare meters. Als 
marktmeester kende ik elk paaltje 
en boompje.  Je had ook meelopers. 
Dat waren marktlieden die zich niet 
hadden ingeschreven en hoopten 
op een afmelding voor die dag zodat 
zij er konden staan. Soms liepen er 
wel 40 van die meelopers achter mij 
aan. Zo vulde ik de gaten op en had-
den zij geluk.’
De gehele dag was de marktmees-
ter oproepbaar. In de 80-er jaren 

stonden er luidsprekers in elke 
straat. ‘Dan fietste ik de markt rond 
en hoorde ik ‘Marktmeester Brink, 
graag melden bij de centrale post’. 
Een kraam voor non-food kende 
een prijs van 4 gulden per meter en 
voor etenswaren betaalde je 8 gul-
den. Ik haalde dat geld contant. Dat 
kon toen nog en er is nooit wat ge-
beurd.’ Echt ruzie met kooplui heeft 
Joop Brink nooit gehad, al heeft 
hij wel eens marktlieden wegge-
stuurd. ‘Ik heb ooit een visboer weg-
gestuurd die rotte vis verkocht. Er 
kwamen klachten binnen bij de poli-
tie dat er mensen niet goed werden. 
De Keuringsdienst van Waren is er 
toen op afgestuurd en hun advies 
was duidelijk. Stuur die maar weg, 
die maakt iedereen ziek. Ook was 
er een keer een loempiaverkoper 
die langs de paardenmarkt stond. 
Die klaagde dat zijn hele voorraad 
gestolen was. Bleek dat de paarden 
al zijn loempia’s hadden opgegeten.’ 

Al 35 jaar het gezicht 
voor kwaliteitsproducten 
op de Rodermarkt
RODEN – Ard Barkhof staat dit jaar voor het 35ste jaar op de Rodermarkt. 
‘Ik kom uit Roden en vond het feest altijd al heel erg leuk. En nog steeds 
hoor! Ik sta er om 05.00 als een van de eersten. Om 17.00 weer inpakken 
en naar huis en dan is het feest. Maar vanaf mijn twintigste sta ik al op de 
markten, dus heel veel tijd was er niet voor.’

Ard is een bekend gezicht met zijn 
kraam met huishoudelijke artike-
len. ‘Daar zit zeker handel in. En 
dan met name in de goeie spul-
len. Ik heb bijvoorbeeld afwasbor-
stels die heel erg lang meegaan. 
Dat willen mensen graag. En het 
is ook duurzaam natuurlijk. En de 
aardappelschilmesjes van Herder 

gaan ook goed. Ook wenskaarten 
lopen steeds beter. Veel non-food 
winkels zijn omgevallen en stop-
pen er mee. Ook gaat de kwaliteit 
van wat je in winkels koopt achter-
uit. Ik merk wel dat mijn handel 
daarmee toeneemt, mensen wil-
len die kwaliteit nu eenmaal. En 
bij mij vind je dat!’



Goed bereikbaar 
in hartje Roden!

Gratis parkeren 
voor de deur!

Kom proefrijden, wij hebben volop keuze in nieuwe en gebruikte scootmobielen

mobiliteit 
& hulpmiddelen

Kanaalstraat 27, 9301 LP Roden
050-7370340
info@zorgplazanoord.nl

Groningen

Assen

RodenDrachten U komt ons tegen tijdens deRodermarkt-parade
www.zorgplazanoord.nl

Hypotheken 
Financieel Advies 
Verzekeringen 
Financieringen

Wij werken samen 
met vrijwel alle 
banken en verzekeraars.

06 -  542 88 444 

info@wassinkadviesenconsulting.nl 

www.wassinkadviesenconsulting.nl
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RODEN - Drenthe Boert bewust 
is een van de streekorganisaties 
die aangesloten is bij het lande-
lijke Boert Bewust. Deze organi-
satie brengt boeren en tuinders 
die op een verantwoorde wijze 
voedsel produceren in contact 
met consumenten. Door een 
bord aan de weg met daarop een 
QR-code kunnen consumenten 
een kijkje in het bedrijf nemen en 
zien hoe er geboerd wordt. Bert 
Wiekema van Drenthe Boert Be-
wust verduidelijkt: ‘Op deze ma-
nier brengen we de boeren en de 
burgers bij elkaar. Onze boeren 
willen op een eerlijke manier 
communiceren en laten graag 
zien hoe ze hun bedrijf voeren. 
Het is belangrijk dat mensen 
zien waar hun voedsel vandaan 
komt en hoe het geproduceerd 
wordt.’ Drenthe Boert Bewust is 
met een stand op de Jaarbeurs 
te vinden. ‘De Rodermarkt is van 
oorsprong natuurlijk een paar-
denmarkt en daardoor bij uitstek 
geschikt om onze organisatie te 
laten zien. In onze stand zijn ook 

een aantal QR-codes te scannen, 
zodat mensen meteen een kijkje 
in een van de bedrijven kunnen 
nemen.’ Inmiddels zijn er zo’n 20 
boeren aangesloten bij Drenthe 
Boert bewust. ‘En er zijn nog veel 
welkom. Ook daarvoor staan we 
op de Rodermarkt. Boeren die 
zich willen aansluiten kunnen 
zowel gangbaar als biologisch 
boeren. Door de klimaatmaat-

regelen wordt die kloof steeds 
minder groot. Mensen die zich 
opgeven krijgen een bezoekje, 
we maken een rondje over het 
bedrijf en vragen waarom men-
sen mee willen doen. Bij goed-
keuring krijg je een bord aan de 
weg met daarop dus de QR-code. 
Naast de borden faciliteren we 
natuurlijk allerlei activiteiten, 
zoals rondleidingen.’

‘Het is belangrijk dat mensen zien waar hun 
voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt’

Nadat Johan Traa stopte met wer-
ken werd hij door Barkhof, hij leidde 
destijds het team van vrijwilligers, 
gevraagd om aan te sluiten bij de 
bouwgroep. ‘Ik had wel wat uurtjes 
over en hanteerde in de beginperi-
ode vooral de roller voor het saus-
werk’ begint Traa. Maar hij sprong 
daarna overal bij, te beginnen met 
het leeghalen van de loods en het 
verslepen naar het jaarbeurster-
rein. Traa bleef na z’n werkzame 
leven graag actief en werd vrijwil-
liger in hart en nieren. Naast z’n 
werkzaamheden voor de bouw-
ploeg zorgde hij samen met z’n 
vrouw voor de hapjes en drankjes bij 
Alzheimer Café, hielp hij in de kerk 
en sloot hij zich aan bij de Voedsel-
bank. Hoewel de 80‘er nog fit is, zag 
hij zich genoodzaakt te stoppen met 
de bouwploeg. Voor dag en dauw 
opstaan en enkele weken hele dag 
op pad zit er niet meer in, nu hij 
mantelzorger is voor zijn echtge-
note. Maar Traa genoot ervan, met 
volle teugen. ‘Want reken maar, als 
je daar één keer bent geweest, wil 
je daar niet meer weg.’ Het was vol-
gens Traa vooral de gezelligheid en 
de grappen en grollen. ‘Hoewel ik 
niet eens altijd alles verstond, was 
het fijn om onder de mensen te zijn.’ 
Maar vooral wil hij de dankbaarheid 
en goede verzorging benadrukken. 
‘Het met elkaar koffiedrinken en 
zowel om twaalf uur als om vijf uur 
een borreltje met een stukje droge 
worst, dat was grandioos.’ Traa zegt 
het te gaan missen, die gezellig-
heid en saamhorigheid tijdens het 
bouwen, maar ook bij de opening 
van de beurs. ‘Dan zaten we er ook 
met de hele club.’ Maar ook de da-
gen erna kwamen ze elkaar vaak 
tegen en werden de stoelen weer bij 
elkaar gezet. ‘De muntjes moesten 
natuurlijk wel op, hè?’ Z’n werk voor 
de Voedselbank zal hij nog even 
voortzetten. Verder vermaakt Traa 
zich goed met de e-reader, maar 
is hij ook buiten graag bezig. Hij 
heeft net weer een flinke voorraad 

houtpallets in stukken gehakt en nu 
wacht ook de appelboom op actie. 
‘Het fruit ligt binnenkort ingemaakt 
in de vriezer’, aldus Traa.

Harrie Kruims treffen we aan, aan 
een tafel vol met technisch lego. 
Hij had er kisten vol van, maar gaf 
dit na verloop van tijd aan z’n klein-
kinderen. Toch begon het weer te 
kriebelen en binnenkort is er weer 
een echte kraan in werking. Kruims 
werkte bij de technische dienst van 
de Suikerunie. ‘Dus ja, dat techni-
sche zit wel in mij.’ Toen hij 56 jaar 
was kon hij er met een regeling uit. 
Hij vertelt dat hij wel wat onderhan-
den wilde hebben en hij kwam via via 
terecht bij de groep vrijwilligers. Het 
leek hem gezellig en dat was vol-
gens hem zéker waar. ‘We hadden 
een groepje van drie, waren serieus 
aan het werk met het opbouwen van 
de bars, maar we waren ook zeker 
niet vies van elkaar de gek aanste-
ken.’ Maar ze genoten ook van de 
‘oude’ Barkhof, de man die daar 
alles had opgezet. Deze verbinder 
kon iedereen er met de nodige gek-
heid van langs geven. ‘Maar ook kon 
je het nérgens beter krijgen dan bij 
de Jaarbeurs! Hoe ze daar met je 
omgaan, dat is grandioos’ zijn z’n 
woorden. Ook Kruims roemt de 
waardering, de borrel, de stukjes 
kaas en worst en de grote schalen 
met vis. Als hij bij de opening aan de 
speciale tafel voor vrijwilligers zat 
kon hij rondkijken en denken: ‘Dat 
hebben we met elkaar weer mooi 
gedaan.’ Na twee tia’s en een her-
seninfarct werd het er met Kruims 
niet beter op. Hij merkte dat het die 
laatste keer moeizaam ging. Als hij 
’s avonds thuiskwam, was hij hele-
maal gesloopt. ‘Daar had ik vooral 
mijzelf mee. Het gebrek aan energie 
zorgde voor de enige optie, namelijk 
stoppen.’ Hij vindt het jammer en zal 
de sterke verhalen missen. ‘Maar 
vooral ook het gevoel van samen, 
het ons kent ons.’ Gelukkig geniet 
Kruims volop van de kleinkinderen, 

van de vogels in z’n volière en de koi-
karpers in de grote vijver achter huis. 
‘En natuurlijk van het gepriegel aan 
technisch lego’, grijnst Kruims.

Joop van Liere vond zichzelf nog 
kras en jong toen hij zich als 60-jari-

ge aansloot bij de groep vrijwilligers. 
Hij was vervroegd met pensioen en 
had thuis nog genoeg te doen, maar 
dat deerde Van der Meulen, die des-
tijds de leiding over de vrijwilligers 
had, niet. ‘De tuin, maar vooral de 
paarden en het land, vroegen na-

Oud-vrijwilligers Jaarbeurs eensgezind

RODEN – Jarenlang waren ze vrijwilliger en verrichtten ze vele hand- 
en spandiensten bij de bouwploeg van de Jaarbeurs. Het was volop 
genieten van veel gezelligheid, daar zijn ze het allen over eens. Toch 
gaven de heren de pijp aan maarten. Johan Traa, Harrie Kruims en 
Joop van Liere blikken graag nog even terug op een stuk saamhorig-
heid, een borrel en een stukje worst.

melijk mijn volle aandacht.’ Van der 
Meulen haalde hem over met: ‘Ach, 
het is gezellig met al die kerels’ en 
zodoende rolde hij erin. ‘En gezellig 
wás het. Wat hadden we als kerels 
onder elkaar altijd veel plezier.’ Hij 
vertelt dat er onderling veel werd 
uitgewisseld, maar bijzonderheden 
daarover wil hij niet delen. ‘Wat er 
op het jaarbeursterrein gebeurde, 
bleef én blijft daar’, grinnikt Van 
Liere. Het was altijd een periode 
van extra vroeg opstaan. En vroeg 
uit bed gaan dat deed Van Liere in 
verband met de paarden altijd al. 
‘Dus, dat werd nóg eerder uit de ve-
ren.’ Samen gingen ze onder andere 
aan de slag met het opbouwen van 
kassa’s, een podium voor de mo-
deshow en een garderobe. Ook Van 
Liere is vol lof over de altijd weer op 
en top verwennerij. ‘Al dat lekkers 
zorgde ervoor dat hij thuis geen trek 
meer had’, fluistert z’n echtgenote. 
Van Liere, nu 85 jaar, maar nog al-
tijd erg fit, vond het tijd om te stop-
pen. ‘Thuis klim ik niet meer op een 
ladder om de ramen te lappen, dus 
dan doe ik dat ook niet meer bij de 
Jaarbeurs.’ Van Liere, hij zat tot z’n 
75’ste ook nog op de VOR-bus, hoeft 
zich thuis nog steeds niet te verve-
len. Elke ochtend is hij in de weer 
om de mest uit het land te verwij-
deren en de paarden bij te voeren. 
En in de winter moet de stal zelfs 
elke ochtend en avond worden uit-
gemest. ‘Ik zal het wel gaan missen, 
niet meer even bijkletsen’, sluit Van 
Liere af. ‘Misschien kijk ik zo nu en 
dan nog even om het hoekje.’

‘Saamhorigheid, een borrel en een stukje worst’
Johan Traa

Harrie Kruims

Joop van Liere

Drenthe Boert Bewust



like ons op facebook
www.facebook.com/VolksvermakenRoden

Vereniging voor 
Volksvermaken Roden

VRIJDAG 23 SEPTEMBER 
Kermis op de Brink in Roden!

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 
vanaf 12:00 uur  Kermis geopend 

56E RODERMARKTPARADE 
met als motto “Vrijheid Blijheid” 
13:30 uur Aanvang middagparade
19:00 uur Aanvang avond parade

ZONDAG 25 SEPTEMBER 
vanaf 12:00 uur  Kermis geopend
10:00 - 16:00 uur  Bezichtiging 12 
 Rodermarktpradewagens,
vanaf 13:00 uur  Gouden Helm Races

op het Speed Centre Roden
Organisatie: Stichting
Motorsport Roden

MAANDAG 26 SEPTEMBER 
vanaf 12:00 uur  Kermis geopend

Auto oriënteringsrit 
Start tussen 17.30 en 19.30 uur 
vanuit Lieveren

DINSDAG 27 SEPTEMBER
vanaf 08:00 uur  Kermis geopend

RODERMARKT! 
Paardenmarkt:  06:00 - 13:00 uur 
Warenmarkt:  09:00 - 17:00 uur

WOENSDAG 28 SEPTEMBER
vanaf 12:00 uur  Kermis geopend

46e Kortebaandraverij met totalisator
Totalisator geopend om 12:30 uur 
Aanvang Kortebaandraverij 13:00 uur

RODERMARKT '22
FEESTWEEK 23-28 SEPTEMBER

nl
S portkl ed ing      S portprij z en

SL SoundLink
Verhuur van Licht, Geluid, Beeld en Rigging

De Pompstee
     Cafe-Restaurant-Zalencentrum

Co-sponsoren
•  Alberts Hoveniers- 

 en Bestratingsbedrijf B.V.

• Autorijschool Bos

•  Slenema en Aalders 

 Belastingadviseurs en Accountants

•  Baak Juristen

• De Vries, Everts en Numan  

•  Hoveniersbedrijf Kuiper

•  Intersport Superstore Roden

•  Flowers & Lifestyle

•  Keukenhuis Roden

•  Noord Nederlandse 

 Reinigingsdienst B.V.

•  Primera Roden

•  Rick’s Handelsonderneming

•  Smit & Douma Makelaars

•  Spandaw Consultancy Group BV

•  Smits Expo

Hoofdsponsoren:
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Clarice vindt de Rodermarkt zo 
belangrijk, dat ze al jaren spon-
sor is met haar recruitmentbedrijf 
Hunter Select. ‘Hunter Select be-
staat sinds 1998. Organisaties in 
Noord Nederland schakelen ons 
in bij het invullen van (veelal las-
tige) vacatures. Vaak gaat het om 
organisaties zonder HR-afdeling, 
of de HR-afdeling heeft geen tijd 
om zelf te werven of heeft het al 
geprobeerd, maar kan dé kandi-
daat niet vinden’. Het team van 
Hunter Select bestaat uit senior 
consultants die al heel lang met 
elkaar samen werken. ‘Wij wer-
ven en selecteren professionals 
met een hbo- of wo-opleiding. 
Dat kan gaan om vaste of inte-
rim banen in diverse branches. 
Meestal lukt het ons om functies 
op de juiste wijze in te vullen’. Er 
zijn zelfs kandidaten die via Hun-

ter Select al meerdere keren een 
passende baan hebben gevonden. 
‘Kandidaten weten ons te vinden 
als ze, om welke reden dan ook, 
iets nieuws willen. We zorgen er-
voor dat we zeer zichtbaar zijn op 
social media en hebben een goede 
bekendheid en een groot netwerk 
aan opdrachtgevers en kandida-
ten opgebouwd. Onze reputatie 
als Noordelijke arbeidsmarktspe-
cialist komt dan ook goed van pas 
in deze krappe arbeidsmarkt’. De 
Rodermarkt sponsoren doet Cla-
rice al jaren. ‘Alles wordt duurder 
en ik vind dat iedereen naar de 
Rodermarkt moet kunnen gaan. 
Dat is zo’n belangrijk feest voor 
Roden en omgeving. Als je geto-
gen bent in Roden, dan hoort die 
Rodermarkt er gewoon bij en daar 
draag ik als ondernemer graag 
mijn steentje aan bij.’

‘Als je getogen bent in Roden, 
dan hoort de Rodermarkt er gewoon bij’

Hunter Select

RODEN - Clarice Rozema voelt zich een echte Rôner. ‘Ik ben in Gronin-
gen geboren, maar getogen in Roden. Ik heb veel mooie herinnerin-
gen aan de Rodermarkt en ga er elk jaar naar toe. Het is fijn dat het nu 
weer kan. Ik herinner me dat we vroeger met vriendinnen vanuit de 
feesttent in een keer door gingen naar de paardenmarkt. Eerst kijken 
wat voor pony’s en paarden er stonden, pas daarna gingen we een paar 
uurtjes slapen om vervolgens weer de markt op te lopen. Tegenwoor-
dig doe ik dat niet meer.’ 

Johan Kuper: ‘Het moet 
betrouwbaar en veilig zijn.’

Met de businessclub de baan in!

Verantwoordelijk voor alle techniek op het Jaarbeursterrein is Johan Ku-
per. Sinds kort is hij weer toegetreden tot het bestuur van de Jaarbeurs. 
‘Ik ben teruggevraagd,’ zo geeft hij zelf aan. ‘Ik zat al eerder in het be-
stuur, zo’n 11 jaar en dat vanaf 2002. Ook toen was elektra en de stroom-
voorziening mijn ding. Dat past wel bij mij. In mijn dagelijks werk ben ik 
projectmanager bij een technisch bedrijf.’

Johan Kuper woont tegenwoordig 
in Niebert, maar is van oorsprong 
een Rodenaar. ‘We zijn een paar 
keer verhuisd, maar ik heb nog 
nooit een Rodermarkt gemist. Als 
kleuter van ‘t Wilgenkatje zat ik al 
op de wagen en op de basisschool 
Cornelis Jetses, dat is de huidige 
Tandemschool in de Bomenbuurt, 
kreeg dat gewoon een vervolg. Van 
jongs af aan zat het er al in. De Ro-
dermarkt hoorde erbij. Vroeger was 
er voor de kinderen ook nog een 
Rijwielrally. Dan ging je verkleed op 
een versierde fiets meedoen met 
de optocht door het dorp.’
Roden is een dorp dat bij Johan Ku-
per past. ‘Ik was speler en voorzit-
ter van de handballers in het dorp. 
Betrokkenheid is er altijd geweest. 
Nu ik weer terug ben als bestuurs-
lid van de Jaarbeurs is techniek 
weer mijn ding. Dat moet goed ge-

regeld zijn. Betrouwbaar en veilig. 
Ook met bedrijven waar we het aan 
uitbesteden maak ik goede afspra-
ken. Je zorgt ervoor dat je met de 
juiste personen rond de tafel komt 
te zitten. Ten slotte wil je niet dat er 
met die duizenden bezoekers iets 
vervelends gebeurt. Techniek op de 
jaarbeurs is al lang niet meer het 
ophangen van een paar lampjes. 
Standhouders hebben elektra no-
dig en de nodige vermogens om te 
kunnen draaien. Tegenwoordig veel 
meer dan vroeger. Je praat over 
hele andere technische installa-
ties dan eerder. We maken gebruik 
van veel grotere generatoren en 
dan vaak ook nog dubbel geplaatst 
voor het geval de stroom uitvalt. 
Ja, qua techniek staat er wel iets.’ 
Johan Kuper kan prima zijn weg 
vinden binnen het bestuur van de 
Jaarbeurs. ‘Ik vind het altijd weer 

genieten als alles loopt zoals we 
voor ogen hadden. Dan kijk ik door 
de coulissen van achter het toneel 
de zaal in en zie al die mensen in de 
tent enorm veel plezier hebben. Dat 
is voor mij dan een echt kippenvel 
moment.’ Zijn er dan nog wensen? 
‘Ja,’ zegt Johan volmondig. ‘Ik zou 
het geweldig vinden als we ook iets 
aan straattheater zouden kunnen 
toevoegen aan het programma. Dat 
zou de markt verrijken. Dan is er 
altijd iets verrassends te zien en te 
beleven. Dat zie ik nog wel als een 
uitdaging.’

Sunday Cruisers
Het was een tijdje weggeweest, 
maar nu Kuper in het bestuur zit 
is het terug: Sunday Cruisers. Echt 
een dingetje van hem. Kuper is dol 
op Amerikaanse sleeën en motoren. 
Zondagmiddag zijn ze in grote getale 
te bewonderen op het buitenterrein 
van de jaarbeurs. Kuper is blij dat hij 
nu ook beschikking heeft over het ter-
rein bij de duiventil. ‘Zo kunnen we 
nog meer auto’s kwijt. Sunday Crui-
sers is een heel mooie aanvulling op 
het zondagmiddagprogramma!’

Geen Rodermarkt zonder sponsoren. Daar is het jaar-
beursbestuur zich maar al te goed van bewust. En 
dus moeten ze af en toe even vertroeteld worden. 
Ieder jaar organiseert het bestuur een leuk uitje. 

Dit jaar werd dat een golfclinic bij Golfclub Holthui-
zen. Onder leiding van golfpro  Isi Zejnulahu gingen 
zo’n veertig leden van de businessclub van de jaar-
beurs aan de slag met golfclubs en een klein balletje. 

Vooraf stonden er heerlijke broodjes klaar en een 
zoete hap voor de liefhebbers. Na de vermakelijke clinic 
was het tijd voor de derde helft: hapjes, drankjes en 
bitterballen. 



Heerestraat 30, Roden 
050 364 5982 | 06 - 17177232
www.pranapuur.nl

Wij staan op de jaarbeurs van het Noorden
Beursaanbieding:
Large Jar
Medium Jar
Small Jar
Votive’s 
Wax-melt

150 branduren
90 branduren
40 branduren
15 branduren 
8 branduren

van € 30,90
van € 25,95
van € 12,95
van € 2,65
van € 1,99

voor € 25,-
voor € 20,-
voor € 10,-
voor € 2,-
voor € 1,50

Test uw 
reactietĳd in 
de simulator

Welkom 
op de Univé

stand

REAL FLAME 
LEDKAARSEN 

v.a. 16.95

HEERESTRAAT 7A RODEN     TEL. 050-5020387 
www.oosteromverlichting.nl     info@oosteromverlichting.nl
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RODEN – Al sinds jaar en dag steunt Schaap Bestrating en Tuin uit Ro-
den de Roder Volksvermakers. Drie jaar geleden is daar de Jaarbeurs 
van het Noorden bijgekomen. Niet met als doel om er zelf beter van 
te worden, maar omdat dit soort feesten georganiseerd moeten blij-
ven worden, vindt eigenaar Hein Schaap. ‘Het Rodermarktfeest is be-
langrijk voor de sociale contacten. Maar zeker ook voor de jeugd is het 
één van de hoogtepunten van het jaar. Daarom moet het altijd in stand 
gehouden worden en daar ondersteunen we graag bij’, zegt de onder-
nemer die zeker van plan is om met zijn team even het sfeertje te proe-
ven. ‘Dinsdag zijn we dicht. Dan gaan we het met z’n allen gezellig ma-
ken.’ Schaap Tuin & Bestrating is hét adres voor de aanleg van je tuin, 
mooie bestrating en tegels. Wil je ook je tuin een nieuwe look geven 
maar nog geen idee hoe? Laat je dan inspireren op het schitterende 
showplein aan de Industrieweg 6 in Roden. Inclusief een kop koffie en 
een goed advies.’

Ieder jaar kiest de Jaarbeurs 
van het Noorden een goed doel 
uit voor een leuke financiële 
tegemoetkoming. Dit jaar is de 
Stichting G-voetbal Norden-
veld. Tijdens de opening krij-
gen de g-voetballers een be-
drag overhandigd in de vorm 
van een cheque. Bestuurslid 
en voetbalmakelaar Jan Dirk 
Zwerver, verantwoordelijk 
voor de sponsoring en PR, is in 
zijn nopjes. ‘We waren blij ver-
rast met het telefoontje van de 
jaarbeurs. We kunnen iedere 
euro goed gebruiken voor van 

alles en nog wat. Het bedrag, 
ik mag het nog niet noemen, 
wordt goed besteed. De wens 
is een elektronisch scorebord. 
Er worden nogal veel doel-
punten gemaakt bij ons. Soms 
zoveel, dat we de tel kwijt zijn. 
Dan helpt zo’n elektronisch 
scorebord wel natuurlijk. Maar 
bovenal staat het ook een stuk 
professioneler. We zullen de 
cheque vrijdag met het be-
stuur en enkele spelers (niet 
alle, want er is ook een groot 
g-toernooi bij FC Groningen) in 
ontvangst nemen.’ 

Schaap Bestratingen en Tuin

Tina van der Veen in de ban 
van Glitter & Glamour Bingo
RODEN – Wie bestuurslid Tina van der Veen van de Jaarbeurs spreekt 
krijgt vol enthousiasme alles te horen over de komende Glitter & Gla-
mour Bingo. Op zondagmiddag 25 september van 14.00 tot 17.00 uur is 
het zover. Dan wordt deze spetterende bingo voor de tweede maal ge-
organiseerd. ‘Echt fantastisch, een waar feest. Onder leiding van Wim 
Franke, bekend van Gooise Vrouwen en met zijn artiestennaam Wimpie 
de Gooise Ballen Koning, wordt menig Glitter & Glamour Bingo een groot 
succes. Hij doet dit heel leuk en is mega enthousiast. Je moet niet raar 
opkijken als we opeens in polonaise door de zaal lopen, meezingen met 
liedjes of gezellig inhaken. Drie uur lang duurt de bingo en er zijn ook 
nog eens fantastische mooie prijzen te winnen. Wie een indruk wil krijgen 
moet vooral ook onze eigen Facebook-pagina bekijken en geef je op, want 
dit wordt een geweldige mooie middag. We hebben tussendoor ook grap-

‘Met een airco kun je ook 
verwarmen, voor een fractie 
van de prijs van gas’
RODEN - Dit jaar staat André Ottens weer met een stand op de Jaarbeurs 
in Roden. Stond hij er ooit nog met Velux Dakramen, tegenwoordig kun-
nen mensen complete aircosystemen bij hem afnemen. ‘Mensen kennen 
mij natuurlijk als Ottens Klussenbedrijf. Ik installeerde vooral veel badka-
mers, maar ik heb de laatste tijd zo veel aanvraag voor airco’s gehad, dat 
ik me daar in ben gaan specialiseren. Mijn website blijft hetzelfde, ik lever 
en installeer nu alleen een ander product.’ Daar zijn de warme zomers 
debet aan. ‘Maar ook de gasprijs. Wat niet iedereen weet, is dat een airco 
ook kan verwarmen, voor een fractie van de prijs van gas.  Voor het instal-
leren van een airco moet je als installateur gecertificeerd zijn, en in het 
bezit zijn van een f-gassen certificaat. Installeer je een splitairco zonder 
dat je een certificaat hebt, en er gaat iets mis, dan hebben we het over 
een milieudelict.’ De Rodermarkt werd door de jonge André niet overge-
slagen. ‘Ik kom oorspronkelijk uit Peize, maar we gingen altijd naar de 
Rodermarkt. Het is een prachtig evenement en de Jaarbeurs is daar een 
belangrijk onderdeel van.’ André heeft nog een mooie aanbieding, speci-
aal voor de Rodermarkt. Op de beurs kunt u een aircosysteem in werking 
zien, tevens voelen en horen. Op deze beurs bied ik een korting aan van 
250 euro tot 500 euro voor verschillende airco-systemen in verschillende 
prijsklassen en met diverse uitbreidings-mogelijkheden.

Ottens Klusbedrijf
pen en grollen en iedereen maakt 
kans om te winnen.’

Tina van der Veen is binnen het be-
stuur van de beurs verantwoordelijk 
voor facilitaire zaken. ‘Dat is alle-
maal niet zo spannend om te ver-
tellen,’ zegt ze. ‘Ik zorg voor goede 
contacten met het schoonmaakbe-
drijf en zorg ervoor dat na de avond 
de zalen er weer spik en span uit-
zien voor de volgende activiteit. Als 
ik ‘s morgens rondloop in de tenten 
dan zie ik één grote berg rommel. 
Alles bezaaid met plastic bekers en 
wat al niet meer. Dat moet worden 
opgeruimd en worden afgevoerd. 
Zo simpel is het. Ik wil zelf ook dat 
het netjes blijft. Dat is voor ieder-
een wel zo veilig.’
De geboren Groningse woonde met 
haar ouders in de enige stadsboer-
derij in Groningen. ‘Aan de rand 
van het Noorderplantsoen had-
den we land rondom de huidige 
wijken en Zernike. In 1994 zijn we 
naar Roden verhuisd. Via vrien-
den van ons ben ik in het bestuur 
van de Jaarbeurs terecht geko-
men. Vanaf 2005 zat ik al eens 
enkele jaren in het bestuur. In 
2018 ben ik opnieuw toegetreden. 
Ik doe deels facilitair en deels 
amusement. Ik kan dit ook goed 
combineren met mijn werk bij De 
Fiets aan de Heerenstraat.’
De Glitter & Glamour Bingo is ooit 
via haar dochter Kim geïntrodu-
ceerd in het bestuur. ‘Zij heeft be-
dacht dat dit een mooie activiteit 
voor ons zou zijn. Zij was hier erg 
enthousiast over. We hebben het 

toen met z’n allen op poten gezet 
en dan is het mooi dat het zo’n suc-
ces is geworden. Ook Kim helpt nog 
altijd mee.’ Er worden 5 ronden ge-
speeld met in elke ronde een drie-
tal mooie prijzen. Prijzen ook die er 
best mogen zijn. Digitaal inschrijven 
kan, maar ter plekke kan ook, al is 
dan de inschrijving iets duurder. Wie 
meedoet kan in de zaal ook meer-
dere bingokaarten kopen. ‘Ik merk 
altijd dat het erg spannend is om 
mee te doen. Dat kan ik aan de ge-
zichten van de deelnemers aflezen.’

dit feest moet altijd 
georganiseerd blijven worden

Stichting G-voetbal Noordenveld 
goede doel Jaarbeurs van het Noorden

‘Fantastisch dat 
wij hiervoor benaderd zijn’
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RODEN – Zelf blijft ze het liefst achter de schermen, maar de afgelo-
pen jaren wist ze tientallen kinderen voor het voetlicht te brengen. Al 
jaren organiseert Kristel Schoonbeek de Mini Miss Noord-verkiezing, 
die steeds weer een volle tent trekt tijdens de Rodermarkt. Twaalf kin-
deren in de leeftijd van 6 tot en met 11 laten zich tijdens de verkiezing 
van hun beste kant zien.

Barkhuis staat al vanaf 2005 in 
de jaarbeurs. ‘Ik vind het leuk 
om op de jaarbeurs te staan, 
maar heb zelf niet veel met de 
Rodermarkt. Och, ik loop er wel 
eens overheen, maar ik ben geen 
frequente feestganger. Even de 
kroeg in vind ik dan wel weer 
leuk!’ De afgelopen tijd houdt 
het bedrijf zich ook steeds meer 
bezig met het verduurzamen van 
daken. ‘Daken moeten soms ver-
stevigd worden voor plaatsing 
van zonnepanelen, maar ook 

moet er daarvoor soms andere 
isolatie gebruikt worden. Ook 
zijn we gespecialiseerd in Light-
way daglichtsystemen. Dit zijn 
kristalglazen koepels die meer 
daglicht binnenlaten dan een ge-
wone lichtkoepel. Ook worden ze 
uiteindelijk niet dof, zoals kunst-
stofkoepels. Kunststofkoepels 
hebben als nadeel dat ze  wor-
den aangetast door micro-orga-
nismen en dus vaker gereinigd 
moeten worden, waardoor ze 
uiteindelijk verkleuren.

Barkhuis Dakbedekkingen

Mini Miss Noord-verkiezing draait niet alleen om schoonheid

‘Als je straalt, maakt het 
niet uit hoe je eruit ziet’

‘Elke keer als ik die kinderen zo op dat 
podium zie staan, denk ik: wat ontzet-
tend knap dat je dat durft. Ik durf dat 
niet hoor!’ De 27-jarige zangschool-
houder helpt al tijden mee bij de Mini 
Miss Noord-verkiezing. Inmiddels 
heeft ze de organisatie helemaal 
overgenomen. ‘Het is nu het 27ste 
jaar dat hij gehouden wordt. Ik ben 
opgegroeid in Roden, maar woon nu 
in Leeuwarden. Dat weerhoudt me 
er niet van om het ook dit jaar weer 
te organiseren. Dat doe ik samen met 
mijn vriendin Kayleigh Smilda. Zij 
helpt bij alles en geeft ook nog eens 
de danstrainingen.’
Schoonheidswedstrijden voor kin-
deren is wel een beetje tegen haar 
principes. ‘Eigenlijk ben ik een beetje 
tegen schoonheidsverkiezingen, want 
ik vind dat het niet om schoonheid 
draait in het leven. Daarom letten wij 
daar ook niet op. Het maakt dus niet 
uit of je een bril hebt of een beugel. Bij 
de Mini Miss Noord-verkiezing gaat 
het erom dat je je weet te presente-
ren, dat je leuk bent en je op je gemak 
voelt. Dat je straalt. Want als je straalt, 
maakt het niet uit hoe je eruit ziet. Dat 
betekent dat iedereen die zich voor 
de casting aanmeldt, ook toegelaten 
wordt. Ik wil dat kinderen zich zelfver-
zekerd voelen, dat is het doel. En als 
dat er heel veel zijn, of er zijn jongens 
bij, helemaal prima!’
Er wordt tijdens de casting ook ge-
keken naar meisjes (of jongens dus) 
die leuk als groep zijn. ‘Er is altijd 
een grote opkomst. Er doen tussen 
de 40 en 50 meiden aan mee aan de 
castingdag, ze komen zelfs uit Delf-
zijl en Harlingen. Het is dan ook een 
verkiezing voor de drie noordelijke 
provincies.’
De casting gebeurt in twee groepen. 
‘We doen spelletjes en de kinderen 
kunnen iets over zichzelf vertellen. 
Dat kan iets over een hobby zijn, of 
een lievelingsdier. Het maakt niet zo-
veel uit wat ze vertellen, wel hoe dat 
gebeurt. Wat we niet willen, en dan 

vind ik zo leuk. Als je dan die snoetjes 
ziet, dan weet je waar je het voor doet. 
Ook krijgen ze een fotoshoot bij Foto 
Joke in Roden. Ze mogen dan hele-
maal opgemaakt zijn, maar dat hoeft 
natuurlijk niet. De zaterdag volgt er 
nog een catwalktraining en een oe-
fendag en de vrijdag daarop is de ver-
kiezing. We hebben een echte jury die 
de kinderen in het proces ook al heb-
ben meegemaakt. Want zo’n show is 
maar een momentopname. Er wordt 
begonnen met de openingsdans, dan 
de vrijetijdsronde over de catwalk. De 
pauzeact is een verrassing, daar wil ik 
nog niks over zeggen en daarna gaan 
we verder met de feestronde waarna 
elke finaliste een gesprekje heeft met 
de presentator.’

Het werken met kinderen 
moet je wel liggen
Het liefst zou Kristel een nieuwe 
naam verzinnen voor de verkiezing. 
‘We noemen het Miss, maar ik zou 
wel naar een evenement toe willen 
dat ook voor jongens die willen shi-
nen aantrekkelijker is. De tijden ver-
anderen hè!’ De namen van de fina-
listen zijn: Faith Kloosterman, 7 jaar, 
uit Roden, Amira Elbertse, 6 jaar, uit 
Hoogezand, Jailynn Kuipers, 8 jaar, uit 
Zevenhuizen, Ashley Hopmans, 6 jaar 
uit Roden, Elin Nieborg, 8 jaar uit Ro-
den, Emilie Smidts, 9 jaar uit Roden, 
Delana Spaan, 9 jaar uit Nieuw Ro-
den, Feline Sinnige, 11 jaar uit Roden 
en Lize Henneveld, 11 jaar, uit Roden, 
Jaylinn Stiekema, 11 jaar uit Vries, 
Mayra Soares, 10 jaar uit Tolbert en 
Fajèn Kuiper, 8 jaar uit Roden. 

vooral niet voor de kinderen zelf, is 
dat ze dichtklappen op het podium. 
Aan de hand van die casting worden 
er 12 kinderen uitgekozen en dan be-
gint het circus! Voor de vrijetijdsronde 
mogen de finalistes kleding passen 
bij Little Joy, daarnaast is er ook een 
feestronde. Hier mogen de dames 
het zelf helemaal uitzoeken, als ze 
geen jurk aan willen is dat prima, een 
broek is ook goed.’ Bij het Fitness-
centrum Roden wordt er vervolgens 
geoefend voor de openingsdans. ‘Dat 

Barkhuis Dakbedekkingen, 
al jaren een passie voor daken

Volgende week bij de opening van 
de jaarbeurs  starten de nominaties 
voor de ondernemersprijs. Via de 
website van gemeente Noordenveld 
is het mogelijk om bedrijven en/of 
ondernemers te nomineren voor de 
ondernemersprijs 2022. 
Bij de opening komen het verleden, 
heden en toekomst van de onderne-
mersprijs aan bod. In een leuk film-
pje worden een paar oud-winnaars 
geïnterviewd en worden ook de cri-
teria voor het nomineren benoemd. 
Ook wordt het verdere verloop uit-
gelegd: bij de nieuwjaarsborrel van 
de gemeente zullen de drie genomi-
neerden bekendgemaakt worden. 
En later op 13 maart zal de winnaar 
bekendgemaakt worden tijdens een 
netwerkborrel. Normaal was dus de 
uitreiking van de prijs bij de opening 
van de Jaarbeurs. De reden het nu 

voor een andere manier gekozen is, 
is naast het feit dat er twee jaar geen 
beurs is geweest, dat het goed is dat 
er meer afzonderlijke aandacht is 
voor de ondernemers. Afgelopen 
voorjaar was de eerste keer dat de 
ondernemersprijs is uitgereikt. Dit 
was een succesvolle avond. Wethou-
der Jos Darwinkel: “Rodermarkt is 
het feest waar inwoners, verenigin-
gen en ondernemers in elkaar op-
gaan. Tijdens de opening van de Jaar-
beurs geven we het startschot voor de 
Noordenveldse Ondernemersprijs. 
Vanaf dit moment kunnen onderne-
mers hiervoor worden genomineerd. 
We willen de mooie bedrijven binnen 
onze gemeente dit jaar nog een ex-
tra podium geven. De daadwerkelijke 
uitreiking van de Ondernemersprijs 
vindt daarom plaats tijdens dé net-
werkbijeenkomst in het voorjaar.” In 

de commissie van aanbeveling zitten: 
Lucas Schoonbeek (namens Jaar-
beurs) , Oebele Land, IJcke Schaep-
man, Anne Rozema, Jack Toxopeus 
en Tieme Hendrik Middendorp. Naar 
aanleiding van een lijst met onderne-
mers bepaalt de commissie aan wie 
zij een bezoek brengen. Naar aanlei-
ding van die bezoeken worden er drie 
bedrijven geselecteerd die kans ma-
ken op de Ondernemersprijs. 

Nominaties Ondernemersprijs van start op jaarbeurs

Wethouder Jos Darwinkel: ‘We willen de
mooie bedrijven binnen onze gemeente 
dit jaar nog een extra podium geven’ RODEN - Een van de standhouders op de Jaarbeurs is Arend 

Barkhuis van Barkhuis Dakbedekkingen. In zijn stand zien de 
bezoekers een overzicht van wat het bedrijf te bieden heeft. ‘We 
zijn vooral gespecialiseerd in onderhoud en renovatie van de 
platte daken en om lichthellende daken te voorzien van  Ecostar 
epdmkunststof lei. Dit laten we zien door een model in de vorm 
van een piramide. Ook zink hoort tot de mogelijkheden.’
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OP DE
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Vereniging voor 
Volksvermaken Roden

Openingstijden:  Vrijdag 23 sept. 13.00 - 02.00 • Zaterdag 24 sept. 13.00 - 04.00 uur • Zondag 25 sept. 13.00 - 24.00 uur
Maandag 26 sept. 13.00 - 02.00 uur • Dinsdag 27 sept. 10.00 - 24.00 uur • Woensdag 28 sept. 13.00 - 21.00 uur Maandag 26 sept. 13.00 - 02.00 uur • Dinsdag 27 sept. 10.00 - 24.00 uur • Woensdag 28 sept. 13.00 - 21.00 uur

like ons op facebook
www.facebook.com/VolksvermakenRoden
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ZANZIBAR PUSHER
HET GULSTE SPEL OP DE RODERMARKTKERMIS!
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MEGA WINNER
BIJ AANKOOP VAN €8,-

AAN SPEELMUNTEN EEN
PLUCHE DIER GRATIS
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De nieuwste botsauto’s presenteren wij in Roden

KINDERMOLEN
CIRCUS

BIJ AANKOOP VAN 
EEN RITTENKAART T.W.V. 10 EURO
1 EXTRA RIT GRATIS
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Klompmakerstraat 3c, Assen
Tel.: 0592 371500

WWW.THEDOORSASSEN.NL

SCHUIFDEURKASTEN
DRAAIDEURKASTEN
VOUWDEURKASTEN

INLOOPKASTEN
BOEKENKASTEN
BINNENDEUREN
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TAATSDEUREN

Dé maatw�k specialist!
Wij lev�en designde�en en kasten

in elke denkb�e uitvo� ing.
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PLAN ZELF UW BEZOEK OP ONZE WEBSITE

Vervang nu voor:
• Lagere stroomkosten
• Prijsverhogingen per 1 oktober

Deze week ruimen we op!
Diverse Televisies met 
een leuke korting!

Wil je werken in onze branche?

Wij zoeken een medewerker v.a. 18 jaar

Kan zowel fulltime als parttime. 

Bel voor informatie of stuur een mail naar: tolnervries@hetnet.nl

Heeft u een 
ouder apparaat?

Van het gas af?
Kookplaat defect?
Wij hebben voorraad!

Deze week ruimen we op!Deze week ruimen we op!

� LOUNGEBANKEN
� ZITGROEPEN
� FAUTEUILS
� RELAXFAUTEUILS
� EETKAMERS
� WANDKASTEN
� WOONACCESSOIRES
� BOXSPRINGBEDDEN

� MATRASSEN ETC.

MEGA
OUTLET SALE!

Uit verschi�ende fai� i�ementen!

Nieuwe partijen uit 

voorraad leverbaar

BOXSPRINGS
al vanaf

399,-
VOLOP 
RELAX-FAUTEUILS

tegen bodemprijzen!

NU MET
KORTINGEN 

TOT WEL

70%

FAILLISSEMENTSWINKEL

OPENINGSTIJDEN: 
Maandag 13-18 uur • Dinsdag en  woensdag 10-18 uur • Donderdag 10-21 uur 

Vrijdag 10-18 uur • Zaterdag 10-17 uur • Zondag gesloten 

FAILLISSEMENTSVERKOOP 
GRONINGEN

ENERGIEWEG 12B • GRONINGEN

MEUBELBOULEVARD  HOENDIEP

www.faillissement-verkoop-groningen.nl
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Rodermarktparade

De Tandem – Fantastische Reizigers
‘De kinderen hebben een groot aandeel gehad. Vaak waren 
ook zij bezig met tekenen en plakken. Maar onze school 
heeft ook veel buitenlandse ouders en ook zij hebben een 
grote rol gespeeld in het maken van de wagen. Dit maakt 
het extra speciaal. De vrijheid om op verschillende manie-
ren te reizen én het buitenleven komen goed uit de verf. 
Voorop de wagen zien we een ‘rondreizend huis’ wat nog 
verhoogd zal worden met een deel waar twee kinderen 
met verrekijkers rond zullen turen. We geven de kinderen 
op de wagen zo mogelijk altijd iets te doen. We zijn an-
ders dan andere wagens door ons ‘out of the box’ ontwerp. 
Maar het belangrijkste is dat het gewaardeerd wordt door 
de kinderen, want zíj moeten een leuke middag en avond 
hebben.’

Nietap-Terheijl – Love & Peace
‘We hebben onze wagen dit jaar wat eenvoudiger gehouden, 
waarmee we ook wat meer tijd overhouden voor onszelf en 
daardoor hebben we er nog meer plezier in. De basis zit 
hem in de letters ‘LOVE & PEACE’ die levensgroot op de wa-
gen prijken. Nu is het tijd voor de bloemetjes en de bijtjes. 
Er zal nog een recordaantal aan dahlia’s moeten worden 
opgeprikt. De kleuren van de dahlia’s tegen de vrolijke kleu-
ren van de letters zullen veel diepte gaan geven. Kinderen 
en kleinkinderen van leden van de bouwgroep zullen gaan 
figureren en zullen tussen de letters goed zichtbaar zijn.
We hebben voor het eerst echts iets aparts gemaakt. De 
kleuren en het originele ontwerp zullen daarbij echt in het 
oog gaan springen.’

De Bomenbuurt – The 60’s
‘In de ontwikkeling van onze wagen hebben we zoveel stap-
pen gezet, dat we op voorhand al zo trots zijn. We hebben voor 
het eerst met veel ijzer en daardoor lassers gewerkt en zullen 
daarbij nog meer nieuwe materialen inzetten. Opvallend is de 
grote liggende elpee in het midden van de wagen en de hoge 
panelen waar aan de ene kant van de wagen de hippiestijl zal 
worden uitgebeeld en aan de andere kant de tijd van rock ’n 
roll. Het verrassingselement? Laten we het houden op veel 
entertainment met veel dans en muziek. En voor het eerst dit 
jaar, zal de bouwgroep op straat te herkennen zijn aan het-
zelfde tenue.

De Parel – Pluk van de Petteflet
‘We beelden een kinderboek uit en vinden het heel gaaf dat 
het autootje probeert om het paard uit het moeras te trek-
ken. Daarmee gaat niet alleen het paard maar ook nog eens 
zijn staart omhoog. Door de zwaarte van het beest zal echter 
ook het autootje gaan steigeren. Kortom, veel beweging dus. 
Maar let ook op het speciale effect van het kanon. Wat zeker 
gaat opvallen is het hoge flatgebouw met onderin mevrouw 
Helderder, daarboven de rommel van de Stampertjes en het 
torentje van Pluk, wat er nog moet worden op geplaatst.
Qua sfeer onderling hebben we al gewonnen. We luisteren 
naar elkaars ideeën, helpen elkaar en hebben het gezellig 
samen.’

Het Valkhof – Candyworld
‘Candyworld is een echte ‘kinderwagen’, gezien de hoeveel-
heid snoep en felle kleuren. Een hele vrolijke wagen met een 

enorme boom met snoep, die als een draaimolen rondjes zal 
gaan maken. Op de zitjes, gemaakt van engels drop komen 
kinderen te zitten. Maar ook de kauwgomballenautomaat 
springt eruit. Let daarbij vooral op het verrassingseffect van 
deze automaat. We hebben veel snoep gedoneerd gekregen 
wat over de datum was en alles kunnen verwerken in de wa-
gen. Maar speciaal is toch dat we alles vanaf de bodem heb-
ben opgebouwd. Er zit veel creativiteit in en we hebben alles 
met de hand gemaakt. Vele uurtjes werk hebben er inmiddels 
een enorm kleurrijk geheel van gemaakt.’

Cre-Active – Army of Love
‘De legertank zou wat realistischer zijn. Maar omdat er meer 
vrouwen mee bezig waren is de tank meer in hippiestijl uitge-
beeld. Bovendien, in verband met de situatie in de Oekraïne, 
vonden we het passender de tank ook wat vriendelijker en 
zachter te benaderen. Juist ook in dit kader willen we met de 
wagen meer liefde uitstralen. Dit komt tot uiting in het grote 
hart voorop en de zwanen achterop, waar ook twee kindjes 
zullen plaatsnemen. Omdat de liefde ervan afspat, móet je de 
wagen wel nakijken. Ondanks dat we wat weinig mankracht 
hadden en de vele uurtjes die we er daardoor in hebben moe-
ten steken, hebben we een originele wagen waar veel creati-
viteit inzit.’

De Hoeksteen – Eindelijk samen op Reis
‘Onze wagen is bijzonder omdat we een mooi en goed verhaal 
vertellen. Aan de voorkant stap je in het vliegtuig die ons via 
een golf naar de andere kant brengt. Daar belanden we via het 
water bij het strand met een bar en een steiger met onder-

RODEN – Het begint nu echt dichtbij te komen, de dag dat de parade 
aanbreekt, de dag dat er twaalf wagens door het dorp trekken. Bent 
u ook zo benieuwd wat elke wagen zo bijzonder maakt? En waarom 
u op zaterdagmiddag en/of -avond langs de route niet mag ontbre-
ken? Een ding is zeker. Het belooft weer een heel gevarieerd en wel 
heel spetterend geheel te worden.

De TANDEM

NIETAP - TERHEIJL

BOMENBUURT

DE PAREL

HET VALKHOF

CRE-ACTIVE

Vrijheid  blijheid
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Rodermarktparade

gaande zon. We nemen dus echt iemand mee op reis. Wat er 
uitspringt is de enorme golf, die erg hoog is en waar erg veel 
werk in heeft gezeten. Dit is met de hand gemaakt, kostte heel 
wat uurtjes werk en daarmee is het een knap staaltje werk.
Bijzonder om te ervaren hoe vanaf een eerste ontwerp met het 
gebruik van zoveel verschillende materialen er zo’n resultaat 
is neergezet.’

De Poolster – Ontsnapping naar Vrijheid
‘Er zit veel vrolijkheid in onze wagen door het gebruik van veel 
kleur. Maar vooral zit er behoorlijk wat beweging in het geheel, 
zoals rammelende dakpannen en ramen, maar ook verande-
rende wezens in de fantasiewereld. We laten drie tekenfilms 
zien, te weten Encanto, voorop de wagen, de film Luca in het 
midden en achterop zal de film Coco te zien zijn. Waarom wij 
moeten winnen? We zijn de leukste school … Nee, vooral om-
dat er drie verhalen in bewegende beelden worden uitgebeeld. 
Bovendien hebben we veel materiaal gekregen, en daardoor 
zelf weinig geld uitgegeven. Van platgemaakte lege koffiecup-
jes bijvoorbeeld is een vloertjes als bestrating neergelegd. Een 
hele duurzame kar dus.’

De Marke – Eindelijk weer Rodermarkt
‘Het thema spreekt enorm aan. Wie heeft er niet zin in een 
missverkiezing en paardje rennen. Logisch toch dat we hier-
voor gekozen hebben? Heel speciaal is de opbouw van de wa-
gen. We zijn niet begonnen met een grote bak, maar hebben 
eerst gekeken naar de vormen die we wilden gebruiken. Bo-
ven op de wagen zal straks een groot draaiend element te zien 
zijn. Onze enige eigen betaalmunt �de RoonerMarke�. Maar 
let straks ook op de doorkijkjes, daardoor hebben de kinderen 

op de wagen ook contact met elkaar. Díe verbinding vinden we 
belangrijk. Pas op de zaterdagochtend zal de munt worden 
bevestigd, maar zal ook de sulky als verlengstuk nog worden 
aangespannen. Waarom wij gaan winnen? Omdat het, voor de 
kinderen, eindelijk weer Rodermarkt is …’

De Hopbouwers – Paais op Raais
‘Maar liefst vier segmenten zijn er binnenkort te zien op onze 
wagen. We reizen als Hopbouwers ver, naar Las Vegas, naar 
China en naar Venetië, maar zitten ook graag met onze 
blote voeten aan het strand. We verbinden onze reizen door 
de verschillende gaten die we hebben gemaakt. Dat zijn de 
zogenaamde doorkijkjes. De vakantieplekken laten straks 
veel kleur en interessante voorwerpen zien. Daarbij zullen 
de Eiffeltoren, jawel, die staat ook in Las Vegas, en de impo-
sante maskers uit China, maar ook uit Venetië, zeker gaan 
opvallen. Onze wagen komt tot stand doordat we echt als 
team werken en het samen heel gezellig hebben. En daar 
doen we het uiteindelijk allemaal voor.’

Altena – Droomland
‘Waar kun je het meest vrij zijn? Juist, in je eigen droomwe-
reld. Op de wagen worden verschillende dromen uitgebeeld, 
een droom van een kind, een dagdroom en een mijmering. 
Het jongetje dat ervan droomt om ridder te worden, chil-
lende mensen in hangmatten en een droom over slapend 
rijk worden, een geldboom, zijn hiervan de voorbeelden.
Om de sfeer goed naar voren te laten komen, om zo in je 
droomwereld te stappen, is de wagen onder smal gelaten 
en gaat alles vooral de hoogte in. Elk jaar werken wij onder 
het motto ‘noaberschap’, veel gezelligheid met elkaar. We 

doen altijd onze best, maar hoeven niet te winnen. Het succes 
er naartoe is zo mooi als de weg er naartoe.’

De Rank – Herrie in de Jungle
‘Het thema zal niet heel veel kleur met zich meebrengen. 
In de jungle zien we namelijk vooral groen- en bruintinten. 
Toch zal onze wagen opvallen door het neergestorte vliegtuig 
in de jungle, een grote panda en een waterval die echt wa-
ter zal gaan spuwen. Verder zien we een boomhut omgeven 
door weelderige takken met veel groen en een heen en weer 
slingerende aap. De spanning moet komen uit de grot. Dit zal 
met bijzonder rood licht worden aangewakkerd. Met andere 
woorden, onze wagen heeft alles in zich. De wagen is met heel 
veel liefde voor de kinderen gemaakt en alleen daarom al zijn 
we er enorm trots op.’

DE HOEKSTEEN

DE POOLSTER

DE MARKE

DE HOPBOUWERS

ALTENA

DE RANK

Vrijheid  blijheid
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Korenmiddag gratis te bezoeken en altijd een succes

‘Elke keer krijg ik weer een kick als de zaal weer vol zit’
RODEN – Dit jaar is de Korenmiddag op het Jaarbeursterrein op 
maandagmiddag 26 september. Koor Xing uit Assen, De Paiser 
Hopsingers uit Peize, Woudklank uit Roden en Koor Oosterstörm uit 
Groningen zullen vanaf 13.30 uur optreden. Als extra gast is Mau-
rice Hermans aanwezig. Hij zal zeker als zoon van de bekende Toon 
Hermans enige liedjes van zijn vader vertolken. Hij wordt bijgestaan 
door twee zangeressen en een pianist. Jannie van der Hoek zal als 
vanouds de presentatie ter hand nemen. 

Drijvende kracht achter de organi-
satie van de Korenmiddag is Janny 
van der Wal. Als secretaresse van 
de jaarbeurs houdt zij zich bezig 
met dit jaarlijks terugkerend eve-

nement. ‘Sinds 2012 ben ik betrok-
ken bij de Jaarbeurs. Eerst in de 
Commissie Amusement en later in 
combinatie als secretaresse. Deze 
Korenmiddag is erg mijn ding. De 

zaal zit dan bomvol met 800 tot 1000 
bezoekers en het echt genieten om 
dat mee te maken. Elke keer krijg ik 
weer een kick als de zaal weer vol 
zit en het dorp zo’n prachtig feest 
heeft waar iedereen van geniet.’
De Korenmiddag is een vast onder-
deel van de activiteiten in de grote 
tent. Het aantal bezoekers stijgt met 
de jaren. Zeker toen ervoor gekozen 
werd om van de woensdagmiddag 
naar de maandagmiddag te ver-
huizen. ‘Dat was een goede keuze,’ 
legt Janny van der Wal uit. ‘Het zijn 
toch vooral oudere inwoners die de 

Korenmiddag bezoeken en dan is 
er meer ruimte op het terrein voor 
bijvoorbeeld groepsvervoer voor 
ouderen. Ik schrijf alle verzorgings-
tehuizen aan en hoop op die manier 
veel mensen een leuke middag te 
bezorgen. En onze Korenmiddag is 
vrij toegankelijk en gratis te bezoe-
ken.’
De zaal is open om 12.30 uur en om 
13.30 begint het optreden van Koor 
Xing. Daarna de Paiser Hopsingers, 
Maurice Hermans, Woudklank en 
Koor Oosterstörm. Altijd wordt er 
ook een koor uit Roden welkom ge-

heten. Janny van der wal: ‘Daar hou 
ik aan vast. De koren uit Roden ko-
men om en om aanbod. Om 16.30 is 
de middag voorbij en zoals te doen 
gebruikelijk wordt er traditioneel 
afgesloten met het zingen van het 
Rodermarktlied. Dat wordt altijd uit 
volle borst meegezogen. Zo mooi 
om dat mee te maken. De Koren-
middag is een schot in de roos en ik 
verwacht dat dat dit jaar niet anders 
zal zijn. Ik heb er nog altijd veel ple-
zier in om deze middag te organise-
ren en kan hier zeker nog wel een 
aantal jaartjes mee door gaan.’

Paiser Hopsingers

Gemengd koor Woudklank

Popkoor XING

Oosterstorm Groningen

De Paiser Hopsingers is een gemengd koor uit Peize en zingt met veel 
plezier onder leiding van de immer enthousiaste dirigent Mark Pepping 
en het combo.  Intussen bestaan de Paiser Hopsingers alweer 22 jaar!

Woudklank is het langst bestaande koor in Roden. Het is in 1926 opgericht 
en is dus al meer dan 95 jaar actief.  Het koor bestaat momenteel uit 45 
enthousiaste zangers, die blij Repeteren was wel toegestaan, maar zingen 
op anderhalve meter afstand van elkaar gaf de leden beperkte voldoening. 

Oosterstörm Groningen is opgericht in 1995 en is van oorsprong een shan-
tykoor. Het koor staat onderhand ruim 10 jaar onder de bezielende leiding 
van dirigent Mark Pepping. Dat bracht een   grote verandering teweeg. Het 
koor onderging een ware metamorfose. Van kiel en witte broek naar een 
strakke outfit. De koorleden gingen maar liefst vierstemmig zingen en 
naast een kleine uitgekiende ‘zoute’ lading van shanty’s bestaat het reper-
toire nu grotendeels uit bekende sixties, seventies & eighties, dus veelal 
bekende evergreens. Dat het koor succesvol is blijkt wel uit de complimen-
ten tijdens optredens en in het gastenboek op de website. Vele malen is het 
te gast op grote evenementen tot ver over de grens in Duitsland.

Het repertoire is voor elk wat wils 
en bestaat uit bekende nummers 
die zo door de jaren heen veelal 
op de radio en televisie te ho-
ren en te zien waren en die nog 
steeds te beluisteren zijn.
Eén van de hoogtepunten van dit 
afgelopen seizoen was het op-

treden van afgelopen 5 juni. Toen 
gaf het koor een koffieconcert in 
de feesttent in Peize, met mede-
werking van de Roder musical-
ster Tony Neef. Dit optreden was 
zeer succesvol en zowel publiek 
als koorleden waren super en-
thousiast. Het koor is er trots op 

Oosterstörm & Friends  
Het vlekkeloze twintigjarige jubile-
umconcert in 2015 in MartiniPlaza 
bracht de directie in vervoering. ‘Erg 
jammer dit eenmalig optreden, dit 
zouden jullie vaker moeten doen’, 
luidde de boodschap.                   Zo 
ontstond in samenwerking met 
MartiniPlaza in 2016 Oosterstörm 

& Friends. Op 8 oktober organiseert 
het bevlogen koor Oosterstörm, in 
het grootste theater van Noord-Ne-
derland, het Oosterstörm & Friends 
lustrumfestival met: De Stroatklin-
kers, De Paiser Hopsingers, éérst 
op de korenmiddag op de Jaarbeurs 
tijdens de Rodermarkt!  www.oos-
terstorm.nl.  

dat Tony zijn medewerking wilde 
verlenen.
De Rodermarktfeesttent is voor 
de Hopsingers geen onbekend 
terrein. Het koor  trad al meer-
dere keren op tijdens deze ge-
zellige korenmiddag. Als het aan 
de zangers ligt, gaan ze er weer 
een mooi Rodermarkt feestje van 
maken! Nieuwsgierig geworden? 
Kom dan maandag 26 september 
naar de feesttent.

Sinds een jaar heeft Woudklank 
een nieuwe dirigent, Viola Land. 
Onder haar leiding repeteert het 
koor momenteel voor een concert 
in oktober 2022. Dit keer wordt het 
een concert waarin we songs van 

de Beatles ten gehore brengen. 
Daarnaast is er nog medewerking 
van een band die ook nummers 
van deze groep speelt. Het belooft 
al met al een spetterend optreden. 
Iedere donderdagavond wordt er 

van 20.00 tot 22.00 uur gerepeteerd 
in de RK kerk aan de Nieuweweg. 
Mocht je belangstelling hebben, 
dan ben je van harte welkom om 
eens te komen luisteren en mee 
te doen. Op onze site www.woud-
klankroden.nl kun je informatie 
vinden. Woudklank staat te trap-
pelen om een geweldig concert 
neer te zetten op de korenmiddag 
tijdens de Rodermarkt.

Ook popkoor XING uit Assen is van de partij op de korenmiddag in de jaar-
beurs. Vorig jaar vierde het Hetrepertoire van XING bestaat voornamelijk 
uit actuele popsongs, zowel Nederlands- als Engelstalig. Ook all time favo-
rites brengt het koor graag ten gehore. Ballads en uptempo songs zorgen 
voor de nodige afwisseling. Mark Pepping heeft de muzikale leiding over 
het 5-stemmige koor. De XING’ers repeteren op de maandagochtend van 
9.30u - 11.30u in Podium Zuidhaege in Assen.
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Vereniging voor Volksvermaken is er klaar voor en heeft er zin in!

Maandag 26 september om 17.30 
uur start vanuit Lieveren de ori-
enteringstocht. Jan Kemkers en 
Dick Bathoorn, twee ‘oud’ Volks-
vermakers en Horst Bakker, 
hebben weer een mooie rit uit-
gezet. Het is ook ieder jaar weer 
bijzonder om te horen hoe je als 
deelnemer de  route had moeten 
lezen. Het is van belang om alert 
te zijn, goed te lezen en juist te in-
terpreteren, om zo op het goede 
pad en de juiste weg te blijven. 
Ondanks de listige instructie, 
weet toch iedereen gelukkig weer 
terug te komen. 

Groeiend aantal deelnemers
Al sinds een paar jaar, is het aan-
tal deelnemende teams groei-
ende, waarbij Volksvermaken de 
laatste jaren een toename ziet 
met ‘jeugdige’ enthousiastelin-
gen. Iedereen die in het bezit is 

van een geldig rijbewijs en ge-
bruikmakend van een auto, kan 
hier immers aan meedoen. 

Spelregels
Er wordt gereden volgens de door 
de organisatie bepaalde regels, 
die op volksvermaken.nl te vinden 
zijn. Op het moment dat je de route 
krijgt, wordt dit ook nog vermeld. 
Het is zeker de moeite waard om 
eens een keer mee te doen, echter 
neem wel één of meerder goede 
zaklantarens mee. Het kan na-
melijk voor komen dat je de aan-
wijzing buiten de auto moet gaan 
zoeken en dan is het handig om 
goed zicht te hebben. Zorg dat je 
minimaal met z’n tweeën bent!
De online inschrijving is inmiddels 
gestart en vanaf 17.30 uur kan er 
worden gestart vanuit Lieveren en 
een prettige avond is verzekerd. 
Let op, VOL = VOL!

De kermis is er van vrijdagmid-
dag 23 september tot en met 
woensdagavond 28 september. 
Tijdens deze dagen draaien 
alle attracties dan ook op volle 
toeren. Er is voor elk wat wils, 
voor jong en oud en klein en 
groot. Kortom, er is voor ieder-
een weer van alles te beleven 
op de uitgebreide kermis. Net 
als andere jaren, heeft de Ver-
eniging voor Volksvermaken in 
samenwerking met ‘oliebollen-

man’ Chris Spelbrink, weer een 
spectaculair onderdeel gecon-
tracteerd. Kom dus vooral de 
kermis op de Brink bezoeken! 
Het bestuur van de Vereniging 
voor Volksvermaken zal vrij-
dag om 15.00 uur informeel de 
opening verrichten, door als 
voltallig bestuur over de kermis 
langs de attracties te lopen. 
Wie weet stapt er één of meer-
dere bestuursleden zelfs nog in 
één van de attracties

Kermis op de Brink

Dit jaar rijden er 12 wagens mee met de Rodermarktparade op zater-
dag 24 september die verder nog wordt opgevuld en opgevrolijkt met 
showcorpsen en een reclamekaravaan. Deze reclamekaravaan is voor 
Volksvermaken van groot belang, om zo de kosten binnen de perken te 
houden. Voor de totstandkoming van de wagen krijgt namelijk iedere 
bouwgroep een vergoeding, wordt een deel van de bloemen aangebo-
den, worden muziekkorpsen gecontracteerd en draagt de vereniging 
zorg voor de verkeersveiligheid tijdens de parade. Al met al is het een 
behoorlijke kostenpost, vandaar dat de reclamekaravaan hard nodig is 
om de kosten te dekken. Deelnemers maken kans op de reclamekara-
vaan originaliteitsprijs. Volksvermaken houdt tijdens de parade een col-
lecteronde. De collectebussen hebben dit jaar ook een QR-code, om via 
de telefoon te kunnen doneren. Zoals ieder jaar, hoopt Volksvermaken op 
een gulle bijdrage van de duizenden toeschouwers die kunnen rekenen 
op een mooie, spectaculaire en vermakelijke Rodermarktparade. Iedere 
bijdrage is van harte welkom! Kijk voor de route van de Rodermarktpa-
rade op volksvermaken.n/rodermarktparade/ 

De Rodermarktparade rijdt niet vanzelf

De auto orienteringstocht
Als afsluiting van de Roder-
markt Feestweek is er woens-
dag op de Norgerweg en de 
Brink, de spectaculaire kor-
tebaandraverij. De eigenaren 
en pikeurs komen maar al te 
graag naar Roden vanwege de 
sfeer en het geweldig geprepa-
reerde parcours dat er dankzij 
de vele vrijwilligers fantastisch 
bij ligt. Het is zelfs zo populair 
dat er een overschrijving van 
de inschrijving is, waardoor 
de Nederlandse Draf-en Ren-
sport Bond moet loten wie er 
mee mag doen. Het belooft dus 
weer een vol en mooi deelne-
mersveld te worden, met onder 
andere paarden van Stal de 
Groningers die op woensdag 28 
september hun thuiswedstrijd 
op de Norgerweg komen dra-
ven en de winst van 2019 graag 
willen herhalen. Naast de ge-
boden entourage, is het ook de 
extra prijs die de winnaar krijgt. 
Hetty Smilda maakt van de win-
naar een schitterend schilderij.

Recordomzet
Ongetwijfeld dat er, zoals ieder 
jaar, aan het parcours en op de 
terrassen veel publiek aanwe-
zig is, om naast het kijken naar 
de wedstrijden, uiteraard ook 
een gokje bij de totalisator gaat 
wagen. De aanvang is 13:00 uur 
en de totalisator is vanaf 12:30 
uur geopend. Overigens is ook 
dit evenement, net als onze an-
dere evenementen, uiteraard 
vrij van entree!

Kortebaan
draverij als 
afsluitend 
evenement

De welbekende “Tientjesverloting” start dit jaar ook weer tijdens 
de Rodermarktweek. De verloting is ten behoeve van de kinder-
boerderij en wordt al weer voor de 65ste keer gehouden. Hoewel 
deze verloting nog wel steeds luister naar de naam  ‘Tientjesverlo-
ting’ is de prijs echter slechts 5 euro per lot. 

Er zijn ook dit jaar weer fantastische prijzen te winnen, zoals:
Hoofdprijs: Tuinmeubelcheque t.w. van € 1000,-
2de prijs: 50 inch Samsung Smart TV
3de prijs: Ballonvaart voor 2 personen 
4de prijs: Broodbakmachine en bakworkshop voor 2 personen
Overige prijzen luxe prijzen en waardebonnen

Wederom heeft de Vereniging voor Volksvermaken dit jaar op de 
Jaarbeurs Roden een stand opgebouwd, waar deze loten tot en met 
dinsdag 27 september 18:00 uur kunnen worden gekocht. Uiteraard 
komen de Volksvermakers na de Rodermarktweek nog langs de 
deuren, om iedereen de gelegenheid te geven om loten te kopen. 

Voor velen is het wel bekend dat de opbrengst van deze verloting 
wordt gebruikt ter ondersteuning van de Kinderboerderij en toch 
willen we een ieder daar nog op attenderen. Aan de Kinderboer-
derij wordt in Roden en omgeving heel veel plezier beleefd en dat 
geldt ook voor alle medewerkers. Volksvermaken Roden rekent er 
dit jaar weer op dat de 4000 loten aan de man of vrouw kan worden 
gebracht. De trekking van de verloting is donderdag 15 december  
in Hotel-Eetcafé-Zalencentrum Onder de Linden te Roden.

De ‘Tientjesverloting’

Op het moment dat Hemelvaart-
weekend is afgerond, komt de Ro-
dermarkt Feestweek op de agenda 
bij de Vereniging voor Volksverma-
ken. Het draaiboek van de vorige 
editie wordt omgezet naar het jaar 
2022 en de punten van aandacht uit 
de evaluatie van de vorig editie zijn 
er al in opgenomen. Alle dagen en 
activiteiten die tijdens de Roder-
markt worden georganiseerd, ko-
men voorbij en zo worden de nodige 
actiepunten voorzien van verant-
woordelijke en een einddatum. 
De Rodermarkt is dan ook voor de 
Volksvermakers het enige evene-

ment, die we als bestuur met elkaar 
gaan voorbereiden en uitvoeren. 
Voor alle overige evenementen zijn 
er commissies en voor dit grootse 
gebeuren niet. En heel eerlijk, hoe 
mooi is het om al vroegtijdig met dit 
feestelijk en groots evenement be-
zig te zijn. Hoe dichter dan de datum 
nadert, hoe meer zin er binnen het 
bestuur ontstaat!
Niet alleen wij zijn we met de 
voorbereidingen bezig, maar ook 
de vele bouwers van de parade-
wagens. Vanaf mei is er al menig 
uurtje besteedt aan de paradewa-
gen. Tijdens de bezoeken aan de 

bouwgroepen, hebben we mogen 
aanschouwen dat er al veel werk 
is verricht en we ook weer op een 
grandioos mooie Rodermarktpa-
rade kunnen rekenen. Ieder jaar 
wordt de kwaliteit hoger en zijn de  
bouwgroepen er op ‘gebrand’ om 
een nog mooiere wagen te bouwen 
dan de vorige keer. Het is zeker de 
moeite waard om op zaterdag 24 
september naar de Rodermarktpa-
rade te komen kijken!
De Rodermarktparade is nog maar 
één belangrijk onderdeel die een 
bijdrage levert aan dit feestelijke ge-
beuren.  Zo kunnen we nog wel even 

doorgaan met de dingen, die samen 
met de Stichting Jaarbeurs Roden, 
de plaatselijke horeca, de kermis-
exploitanten en andere betrokkenen 
worden voorbereid en uitgevoerd, 
om de Rodermarktfeestweek suc-
cesvol te laten verlopen. Waarbij ik 
nog even de inzet van de vele vrijwilli-
gers wil benoemen en zeker wil roe-
men. Hoe klein of groot de inzet ook 
is, zonder de inzet van de vrijwilligers 
is het onmogelijk om een evenement 
van deze omvang te organiseren. We 
zijn dan ook al onze vele vrijwilligers 
daar zeer erkentelijk voor!
Dit geldt ook voor de inzet van de 
gemeente Noordenveld, want iedere 
dag is het hele centrum weer keurig 
netjes en kunnen de organisaties fo-
cussen op het evenement die er op 
dat moment is.
Namens het bestuur van de Ver-
eniging voor Volksvermaken Roden 

wens ik iedereen een hele  gezellige 
en mooie Rodermarktfeestweek toe. 
Het bestuur van Volksvermaken is 
er klaar voor en heeft er weer zin in. 
Laat de Rodermarkt maar komen!

Lammert Kalfsbeek
Voorzitter Vereniging voor 
Volksvermaken Roden
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Welkom in Roden

WELKOM BIJ TERWOLDE RENAULT
Terwolde Roden heeft alles in huis op het gebied van Renault en Dacia occasions en werkplaatsservice.
Onze werkplaats is naast alle merken personenauto’s ook geschikt voor bedrijfswagens én campers.
Wij werken zo klantvriendelijk, dat u en uw auto zich bij ons helemaal thuis voelen. Ook voor de aanschaf
van losse onderdelen en accessoires bent u welkom. Kom langs en overtuig uzelf!

Ceintuurbaan Noord 116, Roden, Tel. (050) 30 97 150
info@terwolderenault.nl, www.terwolderenault.nl

Economy parts Occasions Werkplaatsservice

• Alle merken en prijsklassen
•  Voorinspectie, geldige apk en

minimaal 6 maanden garantie
• Keuze in afleverpakketten

•  Verzekering en financiering
mogelijk

• Economy parts voor Renault
en Dacia: gemiddeld

25% goedkoper

• Onderhoud voor alle merken
• Pakketprijzen voor alle modellen

• Winterbandenwissel en opslag
• Haal- en brengservice

• Myrenault+ card: een jaar lang
recht op vele after sales services
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23 - 28 september

68E JAARBEURS VAN HET NOORDEN

Roder horeca belooft fantastisch programma

Eind 2003 werd in het Steenberger-
veld, nabij het Ronostrand, een uniek 
motorsportcomplex geopend, het 
Speed Centre Roden. Dat werd de 
nieuwe thuisbasis van de Gouden 
Helm, nadat het K-veld tegenover 
het Jaarbeursterrein een nieuwe 
bestemming had gekregen. In twin-
tig jaar werden er spannende races 
verreden, kampioenen gemaakt, 
kampioenen gekraakt, maar bovenal 
publiek vermaakt. Voorzitter Bart 
Oosterling staat te trappelen om de 
Gouden Helm dit jaar weer uit te kun-
nen reiken. Hummel kanshebber.

Gouden Helm
De 23-jarige wereldkampioen Hum-
mel kon in 2022 weer voor het Ne-
derlandse publiek laten zien dat hij 
terecht tot de beste van wereld werd 
gekroond. Hij won vrijwel alle ra-
ces waarin hij aan de start stond en 

pakte ook met overmacht het Neder-
lands kampioenschap. Ondanks een 
blessure aan zijn enkel verwacht hij 
gewoon te kunnen starten. Titelver-
dediging is niet meer mogelijk door 
pech in Polen, maar hij gaat zeker 
voor de Gouden Helm. Ook de Frans-
man Mathieu Tresarrieu zal alles 
uit de kast halen in Roden. De strijd 
om het zilver en brons is nog onge-
meen spannend. De Duitser Lukas 
Fienhage en de Britten Chris Har-
ris en Zach Wajknecht staan dicht 
bij elkaar. Daarnaast zijn er tal van 
Nederlandse kanshebbers. Naast 
Hummel is ook Theo Pijper nooit 
uit te wissen. Hij staat op een vijfde 
plaats in het tussenklassement. Oud 
wereldkampioen Jannick de Jong zal 
tijdens de laatste WK van dit seizoen 
laten zien dat hij nog tot de besten 
van de wereldtop behoord. Maar ook 
de jonge talenten Dave Meijerink en 

Mika Meijer kloppen op de deur bij 
de toppers. Meijerink werd tijdens de 
GP in Vechta keurig vijfde! Naast de 
strijd om de Gouden Helm komt ook 
de Shorttrack 250cc in actie voor hun 
laatste wedstrijd in het Nederlands 
kampioenschap. Een van de kanon-
nen in deze klasse is Iwan Kok. Hij 
maakte dit jaar zijn debuut in de elite 
van de Shorttrack. De jonge Roner 
rijdt dit jaar al regelmatig in de finale 
en dat mag ook in Roden van hem ver-
wacht worden. Naast Kok komen ook 
de regionale rijders Roy Pasveer, Niels 
Broekema (beide Hoogkerk) en Re-
mon Meeters (Groningen) aan de start 
in deze spectaculaire klasse.

Praktische informatie
Op 25 september wordt er al vanaf 
negen uur wordt door de WK-deel-
nemers getraind. Ze worden om 13 
uur voorgesteld aan publiek. Vanaf 
13.30 wordt er gestreden om de 
punten, waarna rond de klok van 
vijf uur bekend moet zijn wie De 
Gouden Helm mee naar huis mag 
nemen. Tickets zijn zowel online 
als aan de kassa te verkrijgen, 
waarbij online een aantrekke-
lijke korting wordt gegeven. Voor 
meer informatie is de website www.
motorsportroden.nl te raadplegen.

RODEN - Al sinds jaar en dag vormen de grasbaanraces om de Gou-
den Helm een vast bestanddeel van de Rodermarkt feestweek. Op de 
zondagmiddag trekken vele Roners richting het Steenbergveld waar 
sinds 2003 op de speciaal aangelegde gravelbaan wordt geracet. De 
Stichting Motorsport Roden nodigt iedereen uit getuige te zijn van 
de laatste ronde van het wereldkampioenschap op het Speed Centre 
Roden. Clubrijder Romano Hummel behoort tot de favorieten voor de 
zege. Op zijn thuisbaan wil de coureur uit Hoogkerk eindelijk eens de 
Gouden Helm in de wacht slepen.

Ook de gemeente Noordenveld 
is vertegenwoordigd op de Jaar-
beurs van het Noorden. Wet-
houders en raadsleden die per 
toerbeurt aanwezig zijn in de 
stand gaan graag in gesprek met 
inwoners. Zo is de Woonvisie on-
derwerp van gesprek als het aan 
de gemeente ligt, maar ook komt 
de gemeente met bespaartips 
om het energieverbruik terug te 
dringen. ‘We vinden het leuk om 
met inwoners in gesprek te gaan’, 
laat wethouder Kirsten Ipema 
weten. 

Inwoners van de gemeente hebben op de jaarbeurs de mogelijkheid om 
de enquête voor de woonvisie in te vullen. Ook kunnen ze laten weten 
waar behoefte aan is in de gemeente, vertelt Ipema. ‘We staan er samen 
met Toegankelijk Noordenveld en de Energie Coöperatie Noordenveld 
(ECN). Bezoekers kunne ervaren hoe het is om een beperking te heb-
ben en waar je mee te maken krijgt. Leuk, maar ook confronterend. Als 
gemeente zijn we hard bezig om gebouwen toegankelijk te maken. Soms 
hoor je weleens geluiden: wat kost dat wel niet? En dat voor zo’n kleine 
groep. Maar die groep is groter dan je denkt.’ Ook kunnen mensen bij 
de stand terecht voor energiebesparende tips. ‘We hebben concrete tips 
klaarliggen voor mensen die hun energieverbruik willen terugdringen of 
hun woning willen verduurzamen. Het is belangrijk om je huis gezond te 
houden. Zeker in een tijd dat alles flink duurder wordt. We hopen op veel 
leuke gesprekken!’ (foto: Allet Huttinga)

Naar de gemeentestand voor de 
Woonvisie en energiebesparende tips

‘We vinden het leuk om met 
inwoners in gesprek te gaan’

Gouden Helm races met WK-glans

Het wordt weer groot feest bij de 
Pompstee in Roden tijdens de Ro-
dermarkt. ‘We verwachten net als 
anders een hoop gezelligheid op 
het feestplein,’ zegt eigenaar Ge-
rard Uiterwijk. ‘Op zaterdag, zondag 
en dinsdag hebben we pleinmuziek 
op straat. Dat hebben we met de 
Pompstee, Albert Ananias en Onder 
de Linden geregeld. We hebben veel 
lokale muziek en vooral gezellige 
feestmuziek.’ Zaterdag is de grote 
zaal open, waar flink wat mensen 
verwacht worden. ‘Ik denk meer dan 
1000 man. We hebben dan ook weer 
een mooi programma dat tot een uur 
of vier doorgaat, zoals de Bolle Jan 
show uit Amsterdam, zangers uit 
datzelfde Amsterdamse café, René 
Karst en de Dikdakkers.’
Janet en Anton van Onder de Linden
hebben het al flink druk met de voor-
bereidingen voor de Rodermarkt. 
Voor Janet is het de vijfde keer. ‘Ik 
was in 2017 voor het eerst op de Ro-
dermarkt, toen nog als bezoeker. Ik 
vond de sfeer ontzettend leuk. En 
hoewel de voorbereidingen veel tijd 
en energie vergen, heb ik er toch 
ook weer zin in. Dit jaar staan we 
voor het eerst op het voorplein van 
de Jaarbeurs en binnen in de beurs-
tent. Gasten kunnen daar een lekker 
biertje of en goed glas wijn drinken, 
want we doen daar alles in glas. 
Daarnaast hebben we de beschik-
king over twee Merrychef highspeed 
ovens, waarin we eten veel sneller 

kunnen bereiden dan in een tradi-
tionele oven. We zullen dan ook de 
wat lekkerder en gezondere hapjes 
aanbieden van een prima kwaliteit. 
Daarnaast hebben we de beschik-
king over een friteuse van hetzelfde 
merk, dus zijn ook onze Elite XL bit-
terballen te verkrijgen.’
Bart de Vries van het Wapen van 
Drenthe denkt er helemaal klaar 
voor te zijn. ‘Dat wil zeggen: bijna 
klaar. Op het laatste moment moet 
er altijd nog van alles geregeld wor-
den, maar ik denk dat we alles wel 
zo’n beetje onder controle hebben.’ 
Hij hoopt op een hoop gezelligheid 
met volle zalen en straten. ‘Ik durf 
niet te zeggen hoeveel mensen erop 
af zullen komen, maar ik denk flink 
veel. Op zaterdag en zondag hebben 
we livemuziek in samenwerking 
met Mo’s Café op het leukste plein 
van Roden. Nu hopen dat het weer 
niet tegenzit!’ Last van veel hogere 
materiaalkosten heeft hij niet. ‘Alles 
is wel wat duurder geworden, maar 
ik merk dat in deze hoedanigheid 
nog niet echt. Nu staan we ook ge-
woon buiten, dat scheelt waarschijn-
lijk.’
Albert Ananias van ’t Olle Posthoes 
heeft de boel picobello voor elkaar. 
De muziek op de podiumwagen voor 
zijn deur organiseert hij samen met 
Onder de Linden en de Pompstee en 
dat werkt prima, zegt hij. Zaterdag 
tussen de parade door staat de Pei-
zer band Haj dat weer voor de deur 

De Roder horeca is na twee jaar stilstand weer toe aan een goed feest. Alles 
is uit de kast getrokken om een geweldig programma neer te zetten. De ho-
recaondernemers hebben de samenwerking opgezocht. Eén ding is zeker: 
de mouwen zijn opgestroopt, het bier staat koud en iedereen heeft er zin in!

van zijn kneitergezellige horecaeta-
blissement. Zondag mogen Edwin 
en Deborah het publiek toezingen 
vanaf de podiumwagen. Dinsdag 
doen Melissa en Zweitse Smilda het 
nog eens dunnetjes over. De bier-
carrousel staat klaar voor de dor-
stige kelen en zoals altijd verkoopt 
Ananias 2 keer 6 glazen bier voor 20 
euro. Van de paardenmarkt die dins-
dag voor zijn kroeg staat verwacht 
hij veel. ‘Tussen de 200 en 300 paar-
den worden aangevoerd. Al valt en 

staat alles met het weer. Daar kun 
je moeilijk over doen, maar ik kijk 
gewoon uit het raam. Als het regent 
trek ik een jas aan.’

Topartiesten op het Feestplein
Mo’s Café is van plan er een mooi 
feest van te maken.  Zes dagen lang 
heeft Monique Roossien topartiesten 
weten te strikken voor het feestplein 
tussen het Wapen van Drenthe. Vrij-
dagavond trappen Richard van der 
Weide en Peter Beense de party af. 

Zaterdag staan Laura en Wesley’s 
Meurs op het podium gevolgd door 
Jaman en Jake Montera. Zondag 
zetten DJ Bert en Falsch und Ver-
rcuckt de tent op de kop vanaf een 
uurtje of vier. Johan en Alex zorgen 
maandag voor een robbertje muziek 
en dinsdag van 13:00 uur komen El 
Jackson, Marco Schuitmaker, Eltjo, 
Davy Miller en Jannes naar Roden 
om de feestgangers te vermaken. 
Mark Doldersum sluit op woensdag 
de feestweek af. 

Wapen van Drenthe & Mo’s Cafe

‘t Olle Posthoes Pompstee Onder de Linden



Roden

Alle 1000
stukjes 

Jan van Haasteren
puzzels

Alle aanbiedingen zijn alleen geldig bij Intertoys Roden vanaf zaterdag 24 september. 
Prijs- & modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden en niet te combineren met andere kortingsacties. Op=op!

Zondag 25 september zijn wij geopend tussen 12:00 en 17:00!
Intertoys Roden 088-3343510

Meer dan 15 soorten

Rodermarkt aanbiedingen

VTech Toet Toet Auto’s
bestuurbare auto VTech Verenpret

pauw
1981050

Stef Stuntpiloot
1198203

Pokémon TCG V box Pikachu
1992176

30 Seconds
1033540

Pokémon TCG
Pokémon GO Premium
Collection
1993104

PLAYMOBIL Porsche
911 GT3 Cup 9225
146200612.99

19.99

14.99

14.99

22.99 34.99

19.99
29.99

39.99

34.99

29.99

34.99 59.99

44.99per stuk

9.99
19.99per stuk

Mickey 1984156
Minnie 1984225

Geldig vanaf zaterdag 24 september




