
Alle dagen grote kermis   -   Koopzondag 16 oktober 13.00 - 17.00 uur

821e editie 3e dinsdag in oktober - 18 oktober 2022

Programma 
Zuidlaardermarkt 2022

  VRIJDAG 14 OKTOBER

 18.00 uur  START KERMIS
 
  ZATERDAG 15 OKTOBER

 10.00 uur 46e ZUIDLAARDERMARKTLOOP
  Locatie: start en finish op de Stationsweg
 13.30 - 16.30 uur  KINDERROMMELMARKT
  Locatie: Brinkje bij de Vlindertuin
 20.00 uur SPECTACULAIR VUURWERK
  Locatie: Leemkuilenweg
 Vanaf 22.00 uur LIVE MUZIEK in de horeca en feesttent

  ZONDAG 16 OKTOBER

 13.00 - 17.00 uur  KOOPZONDAG
 13.00 - 17.00 uur STRAATTHEATER
  met tal van verrassende nieuwe acts
  Locatie: Stationsweg/De Millystraat

  MAANDAG 17 OKTOBER

 20.00 - 24.00 uur MEEZINGEN RADIO NL OP VOLLE KRACHT 
  ARTIESTENSHOW
  Locatie: Brinkstraat
 Aansluitend NACHT VAN ZUIDLAREN
  Met live muziek in de horeca en feesttent

  DINSDAG 18 OKTOBER

 06.00 uur OPENING 821e  ZUIDLAARDERMARKT
  Europa’s grootste paarden- en warenmarkt  

  WOENSDAG 19 OKTOBER

 13.00 - 17.00 uur KINDERMIDDAG
  met o.a. ballonnenclown en schminken
  Locatie: op en rond de kermis

www.evenementenzuidlaardermarkt.nl

32 PAGINA’S



Tevens verkoop
elektronische componenten

050 - 409 15 45
Verlengde Stationsweg 19 Zuidlaren

www.rsc-online.nl

• Afmetingen: 1.900 x 690 x 1.135 mm
• Gewicht: 88 kg
• Motor type: Max. 3000W
• Accu: Lithium, 60v 28Ah
• Actieradius: 60 km* 

* Getest op vlak terrein met een bestuurder 
van 80 kilo. Uitvoering 25 km/h

• Laadtijd: Max. 6 uur
• Remmen voor: schijf
• Remmen achter: trommel
• Bandenmaat: 12 inch
• Startmethode: elektrisch
• Uitvoering: 25 en 45 km/h

2.399.-Incl. btw excl. rijklaar maken

E-Cruise: de ideale stadscruiser

Uw specialist 
in de regio!

Scan de QR code 
om direct naar 
de website te gaan

Dorpstraat 67 • 9482PB Tynaarlo  
Tel: 0592 541 272 

www.olthofinterieur.nl

Tapijt  • Bedden • Zonwering •

Laminaat • Marmoleum • PVC vloeren • 

Gordijnmode • Kasten op maat 

Olthof PVC
€ 49,95 p/m2

incl. egaliseren en leggen
Topkwaliteit

Multisol Raambekleding

20% KORTING
(5 jaar garantie)

NAJAARSAANBIEDINGEN
(t/m 30 november 2022)

Zondag 16 oktober OPEN van 12.00 tot 17.00 uur
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Zuidlaardermarkt: bol van historie en tradities

De Zuidlaardermarkt wordt dit jaar voor 
het eerst sinds 2019 in volle glorie gehou-
den. Vanwege het coronavirus was er in 
2020 helemaal geen markt, afgelopen 
jaar moesten bezoekers rekening hou-
den met diverse coronamaatregelen. Nu 
zijn er helemaal geen belemmeringen 
meer. Officieel beleeft de Zuidlaarder-
markt op dinsdag 18 oktober de 821e 
editie. Het is onmogelijk te achterhalen 
hoeveel Zuidlaardermarkten er daad-
werkelijk hebben plaatsgevonden, maar 

als jaar van ontstaan wordt 1200 (of ei-
genlijk 1201) aangehouden. Toch zijn er 
concrete aanwijzingen dat er rond het 
jaar 1000 al markten werden gehouden 
in Zuidlaren. In die tijd trokken de mon-
niken van het klooster in Aduard al te 
paard naar Zuidlaren om hun pacht te 
innen en om zaken te doen. Het oudste 
verhaal dat over de Zuidlaardermarkt 
bewaard is gebleven, dateert uit 1232. 
In dat jaar werd de stad Groningen aan-
gevallen door Drenten en Fivelingoërs. 

Op een gegeven moment besloten de 
Groningers in de tegenaanval te gaan. 
Ze deden een uitval en achtervolgden 
hun belegeraars tot in Zuidlaren, waar 
juist op dat moment een markt was. De 
marktkooplieden en bezoekers sloegen 
op de vlucht voor het plotselinge tu-
mult; hun hele hebben en houden ach-
terlatend. Volgens de overlevering werd 
Zuidlaren compleet verwoest. Zelfs de 
kerk ging in vlammen op.

Gelukkig gaat het er tegenwoordig een 
stuk vreedzamer aan toe op de Zuidlaar-
dermarkt. Door de gunstige ligging van 
Zuidlaren - aan een aantal handelsroutes 
- heeft de Zuidlaardermarkt zich in de 
afgelopen eeuwen kunnen ontwikkelen 
tot de grootste paarden- en warenmarkt 
van Europa. Ook in de 21e eeuw is de 
Zuidlaardermarkt nog zo sterk als een 
paard. Hoewel de handel in paarden niet 
meer zo floreert als vroeger, worden er 
gemiddeld nog altijd ruim duizend paar-
den en pony’s te koop aangeboden. De 
handel in rundvee is verboden sinds de 
mond-en-klauwzeer-crisis in 2000. Ver-
der is er natuurlijk de warenmarkt. Over 
een lengte van ruim 4 kilometer probe-
ren honderden standhouders hun waren 

aan de man te brengen. En de Zuidlaar-
dermarkt zou de Zuidlaardermarkt niet 
zijn zonder grootse kermis. Op de Brink 
staan ook dit jaar weer tientallen attrac-
ties opgesteld.
Niet alleen op de derde dinsdag van ok-
tober bruist het in Zuidlaren; ook in de 
dagen voorafgaand aan de Zuidlaar-
dermarkt staat het dorp werkelijk bol 
van de activiteiten. De opening van de 
kermis op vrijdagavond, de Zuidlaarder-
marktloop op zaterdagochtend, de kin-
derrommelmarkt op zaterdagmiddag, 
het vuurwerk op de zaterdagavond, 
het straattheater op (koop)zondag, de 
Nacht van Zuidlaren en de afsluitende 
kindermiddag op de woensdag na de 
Zuidlaardermarkt: het zijn stuk voor stuk 
evenementen die inmiddels onlosma-
kelijk met de Zuidlaardermarkt zijn ver-
bonden.

In deze Zuidlaardermarktkrant leest u 
alles over de 821e Zuidlaardermarkt op 
dinsdag 18 oktober en over de vele ran-
dactiviteiten die worden georganiseerd 
door Stichting Evenementen Zuidlaar-
dermarkt. De redactie van deze krant 
wenst u veel leesplezier en beveelt een 
bezoek aan Zuidlaren van harte aan!

De opening van de markt - stipt om 6.00 uur ‘s ochtends - door de burgemeester. 
Beschonken feestgangers die zich door de ochtendnevel een weg naar huis banen, 
terwijl de eerste koopjesjagers hun slag proberen te slaan op de warenmarkt. Het 
handjeklap bij de paardenhandel. De dreunende beats van de kermis. Tienduizen-
den mensen die schouder aan schouder en voetje voor voetje langs de marktkra-
men schuifelen. De geur van bier, hamburgers en paardenstront. De Zuidlaarder-
markt op de derde dinsdag van oktober is een uniek evenement dat bol staat van 
de historie en tradities.

Parkeren

Extra (nacht)buslijnen tijdens 
Zuidlaardermarkt

Met de auto naar de Zuidlaardermarkt? 
Volg de aanwijzingen naar de parkeer-
terreinen op de borden en tekstkarren. 
Parkeren is alleen toegestaan op de aan-

gegeven parkeerterreinen. Advies: kom 
zoveel mogelijk met het openbaar ver-
voer of op de fiets.

Speciaal voor bezoekers van de Nacht 
van Zuidlaren en de Zuidlaardermarkt 
verzorgt Qbuzz extra (nacht)bussen 
vanuit onder andere Assen, Vries, Eelde, 
Groningen, Hoogezand, Veendam en 
Gieten. Vertrektijden zijn beschikbaar 
op qbuzz.nl/gd/zuidlaren.

Voor de bezoekers van de Nacht van 
Zuidlaren van 17 op 18 oktober rijdt 
Qbuzz vier speciale Zuidlaardermarkt-
buslijnen. Deze bussen rijden de hele 
nacht ieder uur vanaf 21.00 uur ’s avonds: 
Lijn 45 (Eelde-De Punt-Zuidlaren Juliana-
laan), Lijn 46 (Assen-Vries-Zuidlaren Juli-
analaan), Lijn 47 (Hoogezand-Kropswol-
de-Zuidlaren Brandweerkazerne) en Lijn 
48 (Veendam-Kiel-Windeweer-Zuidlaren 
Brandweerkazerne). Daarnaast rijdt 
Q-link Lijn 5 (Groningen-P+R Haren-Zuid-
laren-Annen) ’s avonds extra ritten en de 
hele nacht één tot twee keer per uur. ’s 
Avonds en ’s nachts rijden de extra ritten 

vanuit Annen door naar Gieten. 
Op de dag van de Zuidlaardermarkt – 
dinsdag 18 oktober – verzorgt Qbuzz 
tot omstreeks 18.00 uur vier extra Zuid-
laardermarktlijnen: Lijn 45 (Eelde-De 
Punt-Zuidlaren Julianalaan), Lijn 46 (As-
sen-Vries-Zuidlaren Julianalaan), Lijn 
47 (Hoogezand-Kropswolde-Zuidlaren 
Brandweerkazerne) en Lijn 48 (Veen-
dam-Kiel-Windeweer-Zuidlaren Brand-
weerkazerne). Bovendien rijdt Q-link 
Lijn 5 (Groningen-P+R Haren-Zuidla-
ren-Annen) van omstreeks 9.00 uur tot 
18.00 uur vier keer per uur.
Reizen met de reguliere en extra (nacht)
bussen kan gewoon door in en uit te 
checken met de contactloze betaalpas 
of OV-chipkaart. Daarnaast kan met de 
pinpas een buskaartje bij de chauffeur 
gekocht worden. Per volwassene reizen 
maximaal drie kinderen van 4 tot en met 
11 jaar gratis mee. Kinderen tot en met 3 
jaar reizen altijd gratis mee.

Z-kaarten
Vanaf maandag 17 oktober 18.00 uur tot dinsdag 18 oktober 19.00 uur is het 
centrum van Zuidlaren afgesloten voor alle verkeer. Bij de afsluitingen staan 
verkeersregelaars. Zij laten alleen verkeer door indien de bestuurder in het 
bezit is van een Z-kaart. Deze Z-kaart is voor mensen die binnen het afgesloten 
gebied wonen of werken. Op de Z-kaart staat het kenteken van de auto. De 
kaart legt u achter de voorruit van de auto. Z-kaarten zijn verkrijgbaar bij het 
marktkantoor op de Brink in Zuidlaren.

Voorwoord burgemeester
Ik verheug me op de Zuidlaarder-
markt. Verschillende edities heb ik mo-
gen meemaken als burgemeester. En 
altijd heb ik het ervaren als een groot 
feest. De Zuidlaardermarkt is zoveel 
meer dan een paardenmarkt. 

Uiteraard, de handel in paarden is op 
zich al een waar spektakel. Met hand-
jeklap; geweldig om te zien als je erbij 
staat. Maar de Zuidlaardermarkt is ook 
een plek van ontmoeting, van feest en 
verbinding. Waar niet alleen inwo-
ners van Zuidlaren elkaar ontmoeten, 
maar ook bezoekers uit de wijde re-
gio. Want vergis u niet: de Zuidlaar-
dermarkt heeft een grote naam. De 
markt is bekend in alle omliggende 
steden en dorpen. Zelfs vanuit Duits-
land weet men de markt te vinden. 

Ik vind het elk jaar weer een eer de 
markt om zes uur te mogen openen. 
Het tijdstip is vroeg – en ik moet er de 
wekker voor zetten – maar ik zou het niet willen missen. Ook de rest van de dag 
ervaar ik als een geweldig evenement. Ik spreek de marktkooplui, de kermisex-
ploitanten, de handelaren en de mensen van de horeca. Maar ik ontmoet ook 
vooral de bezoekers van de Zuidlaardermarkt. Dat levert mooie gesprekken op. 
Waardevol voor mij als burgemeester. 

Ik nodig u uit de Zuidlaardermarkt mee te maken. 
Een evenement om trots op te zijn!

Marcel Thijsen, 
burgemeester gemeente Tynaarlo



Zuidlaarder 
markt 

al 821 jaar zo sterk als een paard

De derde 
dinsdag 

van oktober

De gemeente  

Tynaarlo wenst 

alle bezoekers 

en handelaren 

een gezellige 

en geslaagde dag!

  www.zuidlaardermarkt.info    www.tynaarlo.nl





Feesttent La Veranda
Tijdens de Zuidlaardermarkt week 

van 15 t/m 18 oktober
4 dagen LIVE MUZIEK

ZATERDAGAVOND 15 OKTOBER

Jacob Molema
Vanaf 20.00 uur (bar open vanaf 12.00 uur)

ZONDAGMIDDAG 16 OKTOBER

Leo Klok
Vanaf 13.30 uur (bar open vanaf 13.00 uur)

MAANDAGAVOND 17 OKTOBER

Hollandse Feestavond !
m.m.v. zanger Klaus en DJ Ulie

Vanaf 21.00 uur (bar open vanaf 13.00 uur)

DINSDAGMIDDAG 18 OKTOBER

Zuidlaardermarkt Feest!
m.m.v. zanger Klaus en zangeres Mandy

Vanaf 13.30 uur (bar open vanaf 09.00 uur)

• ALLE DAGEN GRATIS ENTREE 
• BIERTJE HERTOG JAN € 2,50

Kerkbrink 2b, 9471 AK Zuidlaren

Vrijdag 14/10
Feestband Solidair

Zaterdag 15/10
EDM, classics en rock met Jamento

Zondag 16/10
John met diverse artiesten

Maandag 17/10
De Bingopleëers met DJ Nick

Dinsdag 18/10
John met diverse artiesten

GRATIS ENTREE
Wij zijn geopend vanaf:

Vrijdag 14/10: 20.00
Zaterdag 15/10: 20.00

Zondag 16/10: 15.00
Maandag 17/10: 20.00

Dinsdag 18/10: 10.00

Faceb�kCheck �s �
Faceb�kCheck �s �
Faceb�kCheck �s �

Live muziek op de Zuidlaardermarkt!

Top40
Hollandse

Hits

ALLE DAGEN 

OPEN

VRIJDAG 
14 oktober

ZATERDAG 
15 oktober

ZONDAG 
16 oktober

MAANDAG
17 oktober

DINSDAG
18 oktober

De gezelligste vrijdagmiddag  
met de beste worst, de lekkerste bitterballen 
en de vetste haring

DJ Tanja ’70 ‘80’s 
DJ Tanja beroemd in het hele noorden en ver daabbuiten. 
Draaide al muziek voordat wij konden lopen!

Klootschieten om de Van der heijden Cup
’s Middag Orgel Waldolala. Presentatie Gulpener Bockbier

Nacht van Zuidlaren. DJ Maiko 
Muziek van DJ Maiko

Open vanaf 06:00 totdat de 
laatste mensen naar huis gaan

ZUIDLAARDERMARKT PROGRAMMA

ZUIDLAREN

DJ Matthijs Bakker
•  Vrijdag 14 oktober   
•  Zaterdag 15 oktober   
•  Maandag 17 oktober

Vanaf 22.00 uur
Gratis entree!!
Vanaf 18 jaar

De Gouden Leeuw buitenpleinDe Gouden Leeuw buitenplein
Vrijdag 14 oktober vanaf 20.00
Feest met DJ Remco

Zaterdag 15 oktober vanaf 20.00
Dennis Baas / Marco Schuitmaker

Zondag 16 oktober vanaf 14.00
UNIQUE en Jan Vaartjes

Maandag 17 oktober vanaf 20.00
Feest met DJ Remco
Dinsdag 18 oktober vanaf 09.00
Feest met DJ Remco
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Stichting Evenementen Zuidlaardermarkt 
werd in de jaren negentig van de vorige 
eeuw opgericht op voorspraak van de 
voormalige gemeente Zuidlaren, met als 
taak om ook in de dagen vóór de Zuid-
laardermarkt voor leven in de brouwerij 
te zorgen in Zuidlaren. Elk jaar stelt SEZ 
een gevarieerd programma samen dat 
aantrekkelijk is voor jong en oud. Het be-
stuur van de stichting bestaat uit voorzit-
ter Adri Jansen, Erik Schuster (namens de 
ondernemers in Zuidlaren), Vincent van 
Nie, Gerard IJsseldijk (beiden namens de 
horeca), Atze Lubach-Koers (namens de 
BOVAK) en Anton Hoekstra en Aad Blok, 
die op particuliere titel zitting hebben in 
het bestuur. Zij hebben één ding gemeen, 
namelijk dat zij Zuidlaren en de Zuidlaar-
dermarkt een warm hart toedragen.

Kermis
Het programma rondom de 821e Zuid-
laardermarkt begint op vrijdag 14 okto-
ber met de opening van de kermis. Vanaf 
19.00 uur is de kermis volop in bedrijf. 
Rond die tijd is er een bijeenkomst voor 
genodigden. Zij maken een rondgang 

over de kermis, die wordt afgesloten met 
een informeel samenzijn bij de poffertjes-
kraam. Ook speciaal voor het publiek is er 
een openingshandeling.

Zuidlaardermarktloop
Op zaterdag 15 oktober is het eerst tijd 
voor de Zuidlaardermarktloop, die ook 
wel bekend staat als ‘de gezelligste loop 
van het Noorden’. De organisatie van de 
Zuidlaardermarktloop is in handen van 
een speciale commissie van Loopgroep De 
Drentsche Aa. Het parcours voert de deel-
nemers dwars door het gezellige centrum 
van Zuidlaren. De wedstrijdloop over 5 en 
10 kilometer is onderdeel van het Loop-
circuit De Kop van Drenthe. Maar voor ie-
dereen die van hardlopen houdt is er een 
geschikte afstand: zo is er dit jaar ook een 
kabouterloop voor de allerjongste deel-
nemers, een kidsrun en een juniorenloop.

Rommelmarkt
Op het brinkje bij restaurant De Vlinder-
tuin wordt op zaterdagmiddag de in-
middels traditionele kinderrommelmarkt 

gehouden. Leerlingen van basisscholen 
uit Zuidlaren en omgeving kunnen hier 
hun tweedehands spulletjes verkopen. 
,,De kinderrommelmarkt is altijd een 
succes”, zegt SEZ-voorzitter Adri Jansen. 
,,Wij stellen de kraampjes beschikbaar, 
en trakteren de kinderen bovendien op 
fruit en iets te drinken. Kinderen doen 
er verstandig aan om snel een plaatsje 
te reserveren, want vol is vol.” Op zater-
dagavond om 20.00 uur begint de spec-
taculaire vuurwerkshow, verzorgd door 
Caffero Event Fireworks. Zoals de laatste 
jaren gebruikelijk wordt het vuurwerk 
afgestoken vanaf de Leemkuilenweg. Die 
is vanwege het opbouwen van de vuur-
werkshow al vanaf zaterdagochtend 9.00 
uur afgesloten voor alle verkeer, inclusief 
fietsers en voetgangers. ,,Dit is een ide-
ale locatie”, zegt Jansen. ,,Zowel langs 
de Emmalaan als vanuit de wijk Zuid-Es 
heeft het publiek uitstekend zicht op het 
vuurwerk.”

Straattheater
Het straattheater op de (koop)zondag 
voor de Zuidlaardermarkt is al jaren een 
groot succesnummer in het programma 
van SEZ. Ook dit jaar zal het weer zwart 
van de mensen zien in het centrum van 
Zuidlaren. Het publiek kan zich onder 
meer vergapen aan diverse acts van Le-
vend Theater, al enkele jaren de hofle-
verancier van het straattheater. ,,En ik 
verwacht veel van de Timecruisers”, zegt 
Jansen. ,,Dat zijn enorme fantasievoertui-
gen die door het centrum van Zuidlaren 

zullen trekken.” De dweilband O’Tunes 
uit Otterlo zorgt voor een vrolijke muzi-
kale noot tijdens het straattheater. ,,Die 
heb ik toevallig zien spelen tijdens een 
vakantie op Texel”, lacht Jansen. ,,Ik vond 
ze zó leuk dat ik contact heb gelegd en 
nu komen ze naar Zuidlaren.”

RadioNL
Op maandagavond komt RadioNL de 
Nacht van Zuidlaren inluiden met de Op 
Volle Kracht Artiestenshow. Wimmie, 
Marco Schuitmaker, Davey van der Sluis, 
Bert Zwier en het duo Hessel & Ineke 
verzorgen tussen 20.00 en 0.00 uur op-
tredens vanaf het podium aan de Brink-
straat. 

Kindermiddag
Dinsdag 18 oktober is voor Stichting Eve-
nementen Zuidlaardermarkt een rustdag: 
dan is het tijd voor de 821e Zuidlaarder-
markt. De organisatie van de grootste 
paarden- en warenmarkt van Europa is in 
handen van de gemeente Tynaarlo. Een 
dag later, op woensdag 19 oktober, wordt 
het programma rondom de Zuidlaarder-
markt afgesloten met de kindermiddag 
op de kermis, die deze dag voor het laatst 
geopend is. Speciaal voor kinderen zullen 
op de kermis enkele activiteiten plaats-
vinden. ,,Ook de kindermiddag is uitge-
groeid tot een traditie”, zegt Adri Jansen. 
,,Die houden we in stand, net als verschil-
lende andere programmaonderdelen. 
Wat goed is, moet je niet veranderen.”  

De Zuidlaardermarkt zelf is met een historie van meer dan 800 jaar natuurlijk on-
overtroffen, maar ook verschillende activiteiten rondom de grootste paarden- en 
warenmarkt van Europa zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot ware tradities. 
Wat te denken van de opening van de kermis op vrijdagavond, het vuurwerk op 
zaterdag, het straattheater op (koop)zondag en het muziekpodium in de aanloop 
naar de Nacht van Zuidlaren? Al deze activiteiten worden georganiseerd door 
Stichting Evenementen Zuidlaardermarkt, die voortborduurt op de weg die al vóór 

Stichting Evenementen Zuidlaardermarkt 
borduurt voort op succesformule

een begrip in de gemeente Midden Groningen.

Je krijgt een eigen servicebus ter beschikking.

een begrip in de gemeente Midden Groningen.

Je krijgt een eigen servicebus ter beschikking.

Reinders Installatietechnieken in Foxhol is al meer dan 27 jaar 
een begrip in de gemeente Midden -Groningen.
Dagelijks zijn wij actief met het renoveren van badkamers, 
elektra, gas, water, CV, zink- en dakwerken.
15 jaar geleden hebben wij onze werkzaamheden uitgebreid 
met Pelletkachels, waterontharders en Zonnepanelen.

Voor de afdeling Zonnepanelen zoeken wij een serieuze 
medewerker

Zonnepanelen 
installateur

Wij zoeken een allrounder met een achtergrond in de 
installatietechniek.

Heb je geen hoogtevrees voor het installeren van zonnepa-
nelen en ben je in bezit van een Rijbewijs (auto staat klaar) 
reageer dan snel.

De werkzaamheden bestaan uit:
• Kleine installaties, 1 per dag. Netjes afwerken, altijd  

particuliere klanten van 12 tot 20 panelen per project.
• Je mag aan het werk op zzp- basis  of je krijgt een contract 

voor ....... tijd per week, vul maar in.   
Als je flexibel inzetbaar bent is er altijd werk.

Kom je uit de regio en lijkt het je wat om bij ons te beginnen? 
Reageer via één van onderstaande manieren.

Reinders Installatietechnieken 
T.a.v. Deddo Reinders
Korte Groningerweg 43, 9607 PS Foxhol
Telefoon/ WhatsApp: 0598-392263 of 06-52390990
Mail: d.reinders@reindersinstallatietechnieken.nl



Brink 10  Vries
0592-541 893

brink10.nl

• Elektra
• Duurzame energie
• CV en onderhoud
• Zink- en dakwerk
• Gas-, water en rioolwerk
• Keuken- en badkamerinstallaties

Norgerweg 106
9494 PC  Yde
T (050) 406 12 74
E info@jscheepstra.nl
I  www.jscheepstra.nl

Nijverheidsweg 13 - TYNAARLO
Telefoon 0592 - 542 125

WWW.WEKEMA.COM

onderhoudswerk, restauraties, nieuwbouw,
sierpleisters, stuc-ornamenten, spackspuitwerk

Groningerstraat 131 De Punt
(050) 406 25 78 / 06 53 41 58 74

NIEUW in Tynaarlo

•  Algehele voetzorg

•  Behandeling op afspraak (06 - 4539 2633)
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Vanuit zijn werkkamer in het gemeen-
tehuis in Vries vertelt Marcel Thijsen 
enthousiast over de Zuidlaardermarkt. 
Over hoe overweldigd hij was toen hij 
de markt voor de eerste keer bezocht, 
vlak voordat hij officieel zou worden be-
noemd tot burgemeester van Tynaarlo. 
Over hoe hij kan genieten van het hand-
jeklap op de paardenmarkt. Over het 
economische belang van de Zuidlaar-
dermarkt. En over de vriendschappen 
en relaties die ontstaan tijdens de festivi-
teiten rondom de grootste paarden- en 
warenmarkt van Europa. Hoe anders 
was de situatie exact een jaar geleden, 
toen Nederland nog in de ban was van 
het coronavirus. Toen legde Thijsen – 
noodgedwongen telefonisch – uit welke 
beperkingen er van kracht waren rond-
om de Zuidlaardermarkt. Zo moesten de 
warenmarkt en de kermis anders wor-
den ingericht om de doorstroming van 
publiek te kunnen garanderen. Bij de 
paardenhandel waren helemaal geen 
toeschouwers welkom. En de horeca-
gelegenheden moesten hun deuren al 
om middernacht sluiten. ,,Er werd vorig 
jaar heel veel druk op ons uitgeoefend 
om de markt niet door te laten gaan”, 
blikt Thijsen terug. ,,Maar we hebben 
hemel en aarde bewogen om tóch een 
Zuidlaardermarkt te kunnen houden. 
Er waren minder mensen dan normaal, 
maar ondanks alle beperkingen vond ik 
het toch een succes.”

Saamhorigheidsgevoel
Gelukkig zijn alle coronamaatrege-
len van tafel en kan het feestgedruis 
rondom de Zuidlaardermarkt op vrij-
dag 14 oktober als vanouds losbarsten. 

Thijsen: ,,Alle remmen kunnen weer 
los, behalve die van goed fatsoen.” De 
burgemeester noemt de Zuidlaarder-
markt ‘een prachtig visitekaartje voor 
de gemeente Tynaarlo’. ,,Bovendien is 
de Zuidlaardermarkt van groot econo-
misch belang. Voor de paardenhande-
laren, voor de marktkooplui en voor 
de kermisexploitanten. Maar ook voor 
de horecaondernemers in Zuidlaren. 
En de Zuidlaardermarkt zorgt voor een 
groot saamhorigheidsgevoel. Mensen 
ontmoeten elkaar. Er ontstaan nieuwe 
vriendschappen en relaties.” Thijsen 
wijst erop dat de Zuidlaardermarkt de 
enige paardenmarkt is die door een ge-
meente wordt georganiseerd. Bij andere 
paardenmarkten in Nederland valt de 
organisatie onder de vlag van een stich-
ting. ,,Als iemand denkt dat-ie het beter 
kan dan wij, dan nodig ik diegene van 
harte uit”, lacht Thijsen. ,,De enige voor-
waarde die wij stellen, is dat de Zuidlaar-
dermarkt moet blijven bestaan.”

Dierenwelzijn
De Zuidlaardermarkt wordt dit jaar voor 
de 821e keer gehouden. Het evenement 
staat bol van de tradities. ,,Maar we 
moeten wel met de tijd meegaan”, zegt 
Thijsen, daarmee vooral doelend op de 
maatregelen die in de afgelopen jaren al 
zijn genomen om het dierenwelzijn op 
de Zuidlaardermarkt te optimaliseren. 
Zo is de paardenmarkt in 2016 verhuisd 
van het terrein pal naast de kermis naar 
de Zuiderbrink. Thijsen: ,,Daar bestond 
destijds veel weerstand tegen. Maar we 
stonden voor de keuze: óf verhuizen, 
óf het was einde verhaal geweest voor 
de paardenmarkt.” Op het geheel om-

heinde paardenmarktterrein op de Zui-
derbrink kan optimaal toezicht worden 
gehouden op de paarden die worden 
aan- en afgevoerd. Stewards en dieren-
artsen waken over het welzijn van de die-
ren en zien er onder meer op toe dat ze 
voldoende te eten en te drinken krijgen. 
,,Wij nodigen dierenwelzijnsorganisaties 
van harte uit om op de Zuidlaardermarkt 
te komen kijken”, zegt Thijsen. ,,Al is een 
aantal van deze organisaties heel stellig: 
paardenmarkten zijn niet meer van deze 
tijd en moeten worden afgeschaft. Wij 
willen juist dat de Zuidlaardermarkt tot 
in de eeuwigheid blijft bestaan. Maar 
dan wel op een diervriendelijke manier.” 
Ook vanuit politiek Den Haag ervaart 
Thijsen steeds meer tegenwerking. Zo 
is het vanaf dit jaar niet meer mogelijk 
om vanaf de Zuidlaardermarkt paar-
den te exporteren naar het buitenland. 
Voorheen kreeg de gemeente hier nog 
een eendaagse vergunning voor van het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. ,,Er komt steeds meer 
bureaucratie bij kijken. Het wordt ons 
elk jaar een beetje moeilijker gemaakt.”

Toneelstuk
Thijsen geniet elk jaar volop van het 
feestgedruis rondom de Zuidlaarder-
markt. Vanaf de opening van de kermis 
op vrijdagavond neemt de burgemeester 
regelmatig een kijkje bij de activiteiten 
die in Zuidlaren worden georganiseerd, 
al draait de rest van de gemeente in de 
tussentijd natuurlijk wel gewoon door. 
Maar de derde dinsdag van oktober 
staat voor Thijsen wel vrijwel volledig in 
het teken van de markt. ,,Het begint al 
op maandagavond met een veiligheids-

overleg”, geeft de burgemeester een 
inkijkje in zijn werkzaamheden. ,,Dan 
begint de Nacht van Zuidlaren. Meest-
al lig ik rond 2.00 uur in bed. Om 5.15 
uur ben ik weer aanwezig. Om gasten 
te verwelkomen, en om de markt te 
kunnen openen. Dat gebeurt om klok-
slag 6.00 uur, onder de klok. Vaak zijn er 
dan veel mensen die even met mij en de 
burgemeestersketting op de foto willen. 
Aansluitend maak ik een rondje over de 
markt, en heb ik even contact met mede-
werkers van de gemeente die helpen bij 
de organisatie. Om 11.00 uur is er altijd 
een persconferentie. Die bereid ik voor 
met onder anderen de marktmeester en 
de politie. Na de middag ga ik weer de 
markt over. En meestal sta ik halverwe-
ge de middag opnieuw mensen van de 
pers te woord. En als alles voorspoedig 
verloopt, kan ik rond 16.00 uur even 
rustig gaan slapen.” Het mooiste aan de 
Zuidlaardermarkt? Thijsen: ,,Het handje-
klap op de paardenmarkt, in de vroege 
ochtend. Het verontwaardigd weglopen 
als een deal afketst, en dan toch weer te-
rugkomen. Een fantastisch toneelstuk.”

Fatsoensregels
Wanneer de Zuidlaardermarkt voor de 
burgemeester geslaagd is? ,,Als veel 
mensen feest hebben gevierd, er geen 
aanhoudingen zijn verricht én er geen 
ziekenhuisopnames zijn”, aldus Thijsen. 
Hij roept inwoners van Zuidlaren en wij-
de omgeving dan ook op om met volle 
teugen van de Zuidlaardermarkt te ge-
nieten. ,,Er zijn geen coronaregels meer. 
Wel fatsoensregels. Ik hoop dat iedereen 
zich daar aan houdt. Dan maken we er 
met elkaar een mooi feest van.”

,,Een prachtig visitekaartje voor Zuidlaren en de gemeente Tynaarlo.” Zo omschrijft 
burgemeester Marcel Thijsen de Zuidlaardermarkt, die dit jaar voor de 821e keer 
wordt gehouden. Als het aan de burgemeester ligt, komen er nog minstens zoveel 
edities bij. ,,Wat ons betreft blijft de Zuidlaardermarkt tot in de eeuwigheid be-
staan. Maar we moeten wel met de tijd meegaan.”

‘Alle remmen kunnen weer los,  
behalve die van goed fatsoen’

Burgemeester Marcel Thijsen: ,,Wij willen dat de Zuidlaardermarkt tot in de eeuwigheid blijft 
bestaan, maar dan wel op een diervriendelijke manier.”
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Na jarenlang bij de politie te hebben 
gewerkt trad Jaap Mellema in 1998 in 
dienst van de gemeente Tynaarlo. Als 
marktmeester werd hij verantwoordelijk 
voor de weekmarkten in Eelde, Vries en 
Zuidlaren, en voor de Zuidlaarder voor-
jaarsmarkt. Maar de Zuidlaardermarkt, 
de grootste paarden- en warenmarkt 
van Europa, slokt het grootste deel van 
zijn tijd op. Feitelijk start de voorberei-
ding op de Zuidlaardermarkt elk jaar 
al op de derde woensdag van oktober. 
Inderdaad: de dag na de vorige markt. 
,,Los van de evaluaties en de financiële 
afwikkeling beginnen we dan alweer 
met de verpachting van de kermis”, ver-
telt Mellema. ,,Er is veel concurrentie, en 
wij willen natuurlijk de mooiste attrac-
ties naar Zuidlaren halen.” Ook dit jaar 
komt de Brink weer vol te staan met 
tientallen kermisattracties, waarvan de 
Toxic misschien wel de meest spectacu-
laire is. ,,Een paars gevaarte dat alle kan-
ten op gaat”, lacht Mellema. ,,Mij krijg je 
daar niet in, haha.”

Wisselwerking
De Zuidlaardermarkt is erg in trek bij 
kermisexploitanten. Dit in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld Elst. Ook daar wordt 
jaarlijks – net als in Zuidlaren en Hedel 
– een grote paardenmarkt gehouden, 
maar vanwege de geringe belangstel-
ling besloot de organisatie dit jaar de 
kermis te annuleren. ,,Rondom de markt 
in Elst is het maar drie dagen feest”, 
verklaart Mellema. ,,Voor veel kermisex-
ploitanten is dat nauwelijks rendabel. 
Hier in Zuidlaren draait de kermis zes 
dagen, plus de hele nacht voor de Zuid-
laardermarkt. Bovendien organiseert 
de Stichting Evenementen Zuidlaarder-
markt allerlei randactiviteiten, waar veel 
mensen op af komen. Die gaan vaak ook 
even naar de kermis. Zo is in de loop 
der jaren een prachtige wisselwerking 
ontstaan.” De kermis wordt dit jaar net 
zo opgesteld als in 2021. Toen werden 
de attracties met de ruggen naar elkaar 
toe geplaatst, dit om – met het oog op 
corona – extra ruimte te creëren en de 
doorstroming van publiek te bevorde-
ren. Mellema: ,,Zowel de kermisexploi-
tanten als de bezoekers waren hier heel 
positief over. Nu staan de attracties met 
de voorkanten naast elkaar. Zeker als de 
attracties ‘s avonds verlicht zijn, biedt dat 
een fantastische aanblik.”

Doorstroming
Een tweede belangrijke pijler van de 
Zuidlaardermarkt is de warenmarkt. 
Marktkooplui komen van heinde en 
verre naar Zuidlaren om hun waren aan 
de man te brengen: van aardbeien tot 
zakdoeken en van ondergoed tot tele-
foonhoesjes. Het lint van marktkramen 
is maar liefst 4,2 kilometer lang. Ook 
vanwege corona werd vorig jaar de Te-
lefoonstraat bij de warenmarkt aange-
trokken. ,,Dat idee heb ik in 2007 al eens 
geopperd”, vertelt Jaap Mellema. ,,Maar 
dat stuitte destijds nog op verzet. Je 
moet eens weten wat je allemaal over je 

heen krijgt als je iets wilt veranderen… 
Maar om te zorgen voor doorstroming 
was deze maatregel vorig jaar noodza-
kelijk. En het is dusdanig goed bevallen 
dat we de Telefoonstraat ook nu weer 
bij de markt betrekken. Hierdoor staat 
overal maar één rij kramen langs de 
weg. Voorheen had je langs de Stations-
weg en de De Millystraat een dubbele rij 
kramen, en dat leidde op sommige plek-
ken nog wel eens tot opstoppingen. Nu 
hebben bezoekers meer tijd en ruimte 
om in alle rust bij de kramen te kijken, 
in plaats van dat ze door de mensenmas-
sa worden meegesleurd. En wat zowel 
voor de kermis als voor de warenmarkt 
geldt: door deze net zo op te stellen als 
vorig jaar, staat alles in één keer goed als 
we onverhoopt toch weer met corona-
maatregelen te maken krijgen.”

Groen licht
De paardenmarkt heeft al eerder een 
ingrijpende verandering ondergaan: die 
wordt sinds 2016 gehouden op een af-
gebakend terrein op de Zuiderbrink. Vol-
gens Mellema is dat een gouden greep 
geweest. ,,We hebben nu volledige regie 
over de paardenmarkt, en weten precies 
welke paarden er op de markt komen. 
En vanuit het kantoor op de paarden-
markt kunnen we alles overzien.” Ook 
vanuit het oogpunt van dierenwelzijn 
was de verhuizing naar de Zuiderbrink 
een flinke sprong voorwaarts, zo stelt 
Mellema. ,,De paarden staan nu verder 
van de kermis af, ze hebben minder last 
van het kermislawaai. Wij zien er op toe 
dat de paarden voldoende te eten en te 
drinken krijgen. Er lopen acht stewards 
rond die toezicht houden op het welzijn 
van de dieren; stuk voor stuk mensen 
die ervaring hebben met het houden 
van paarden. Omdat de eerste paarden 
al rond middernacht in Zuidlaren arrive-
ren, voorzien we het paardenmarktter-
rein van lichtmasten met groene filters. 
Daar worden de paarden rustig van. Bij 
wit licht zien paarden hun eigen scha-
duw, en daar kunnen ze van schrikken. 
Bij groen licht kunnen de dierenart-
sen bovendien beter zien of een paard 
eventueel vermagerd is. En groen licht 
zorgt ook nog eens voor een fraaie am-
biance.” In tegenstelling tot vorig jaar 

is publiek gewoon weer welkom op de 
paardenmarkt. Mellema. ,,Vorig jaar was 
het op de Zuidlaardermarkt maar half 
zo druk als normaal. Dat had enerzijds 
natuurlijk met corona te maken, maar 
ook met het feit dat het publiek bij de 
paardenmarkt buiten de hekken moest 
blijven. Veel mensen willen even bij de 
paardenhandel kijken. Als dat niet kan, 
dan blijven ze thuis.”

Export
Het is voortaan niet meer mogelijk om 
rechtstreeks paarden te exporteren van-
af de Zuidlaardermarkt. Tot en met 2019 
konden handelaren uit het buitenland 
op de markt gekochte dieren certifice-
ren voor export en meteen mee naar 
huis nemen. Hier kreeg de organisatie 
van de Zuidlaardermarkt een eendaag-
se vergunning voor van het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwa-
liteit. Vanwege een nieuwe Europese 
verordening wordt deze vergunning 
nu niet meer verleend. Dat betekent 
dat de paarden nu vanaf de markt naar 
een locatie in de buurt moeten worden 
gebracht waar ze 48 uur moeten ver-
blijven alvorens ze kunnen worden ge-
exporteerd. Mellema verwacht niet dat 
dit gevolgen heeft voor de aanvoercij-
fers. ,,Immers: de Zuidlaardermarkt is in 
heel Europa bekend en de buitenlandse 
kopers hebben dat er graag voor over. 
Op de paardenmarkt van Elst, die begin 
september werd gehouden, werden nog 
slechts een kleine 600 paarden verhan-
deld, bijna een halvering ten opzichte 
van 2019. Maar veel paardenhandelaren 
wonen in Groningen, Friesland en Dren-
the. Als je dan op een dag naar Elst moet 
rijden en weer terug, dan ben je 500 ki-
lometer verder. Met de huidige brand-
stofprijzen is dat een duur geintje. Ik 
denk dat veel handelaren hun paarden 
hebben opgespaard voor Zuidlaren.” 
Volgens Mellema wordt echter vaak te 
veel waarde gehecht aan de aanvoer-
cijfers. Bij de marktmeester gaat kwa-
liteit dan ook voor kwantiteit. En met 
de kwaliteit zit het doorgaans wel snor. 
,,De echte toppaarden, waarvoor soms 
wel 10.000 euro wordt betaald, komen 
niet naar Zuidlaren. Maar er worden ge-
regeld bedragen neergeteld van 5000 à 

6000 euro. Alle paarden op de Zuidlaar-
dermarkt worden gecheckt door dieren-
artsen. Daar zijn er op zo’n dag zeven 
van in touw. Het komt vrijwel nooit voor 
dat een paard wordt geweigerd omdat 
die in te slechte conditie verkeert. Het 
heeft ook geen zin om met een sjomp 
van een paard naar Zuidlaren te komen, 
want die verkoopt toch niet.”

Marathon
Voor Jaap Mellema zijn het tropenweken 
in de aanloop naar de Zuidlaardermarkt: 
lange werkdagen, korte nachten en een 
telefoon die zó roodgloeiend staat dat-
ie al eens kort voor de derde dinsdag van 
oktober is gecrasht. ,,Ik vergelijk het wel 
eens met het lopen van een marathon. 
Het duurt vaak tot half november voor 
ik weer een beetje in mijn normale ritme 
zit.” Maar na dit jaar behoort dat voor 
Mellema tot het verleden: hij nadert de 
pensioengerechtigde leeftijd en stopt 
als marktmeester. De zoektocht naar 
een nieuwe marktmeester (m/v) is in-
middels in volle gang. Volgens Mellema 
hoeft zijn opvolger niet bang te zijn dat 
hij hem of haar voor de voeten gaat lo-
pen. ,,Volgend jaar bemoei ik mij er niet 
meer mee. Misschien is het ook wel goed 
dat er weer een keer iemand komt met 
nieuwe en frisse ideeën. Maar ik denk 
wel dat er de afgelopen jaren een goede 
basis is neergelegd.”

Al bijna een kwart eeuw is hij hét 
aanspreekpunt voor marktkooplui, 
paardenhandelaren en kermisexploi-
tanten. Maar de zoektocht naar een 
opvolger kan beginnen: Jaap Melle-
ma (65) stopt na dit jaar als markt-
meester van de Zuidlaardermarkt.

Marktmeester Jaap Mellema maakt zich 
op voor zijn laatste Zuidlaardermarkt

Marktmeester Jaap Mellema op de Zuiderbrink in Zuidlaren, waar op dinsdag 18 oktober de paardenmarkt wordt gehouden.

Aanvoercijfers
2010 2243 paarden en pony’s
2011 2096 paarden en pony’s
2012 2343 paarden en pony’s
2013 1679 paarden en pony’s
2014 1512 paarden en pony’s
2015 1128 paarden en pony’s
2016 1253 paarden en pony’s
2017 1754 paarden en pony’s
2018 1354 paarden en pony’s
2019 1296 paarden en pony’s
2020 0 paarden en pony’s *
2021 565 paarden en pony’s *

* In 2020 was er geen Zuidlaarder-
markt vanwege corona. In 2021 was 
er een beperkte paardenmarkt.
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De organisatie van de Zuidlaardermarkt-
loop, in handen van een speciale com-
missie van Loopgroep De Drentsche Aa, 
heeft besloten om de kabouterloop voor 
de allerjongste kinderen (tot en met 5 
jaar) weer in ere te herstellen. De ka-
bouterloop is géén wedstrijd. Het loopje 
voor de kleintjes is ongeveer 300 meter 
lang en de start is om 10.00 uur voor het 
voormalige postkantoor aan de Stations-
weg. De kidsrun is bestemd voor kinde-
ren van 6 tot en met 12 jaar en kent een 
afstand van 2,2 kilometer. De start van 
de kidsrun is op zaterdag 15 oktober om 
10.30 uur. De juniorenloop heeft een af-
stand van 5 kilometer en is bedoeld voor 
kinderen van 10 tot en met 16 jaar. Het 
startschot voor de juniorenloop klinkt 
om 11.15 uur.

Loopcircuit
Zoals ieder jaar start de wedstrijdloop 
over 5 en 10 kilometer - evenals de juni-
orenloop - om 11.15 uur. Klassering vindt 
plaats op basis van de bruto gelopen tijd, 
niet op basis van de persoonlijke chiptij-
den. De Zuidlaardermarktloop maakt 
deel uit van het Loopcircuit De Kop van 
Drenthe. Het loopcircuit bestaat in 2022 
uit zes wedstrijden: in Annen, Borger, 

Gieten, Zuidlaren, Vries en Zeijen. De 
Zuidlaardermarktloop is op 15 oktober 
de vierde in deze serie. 

Gezellig en sportief
De Commissie Zuidlaardermarktloop 
van Loopgroep De Drentsche Aa gaat 
er van uit ook dit jaar weer een groot 
aantal deelnemers en toeschouwers te 
mogen verwelkomen bij dit traditionele 
sportevenement in Zuidlaren. Ieder jaar 
doen tientallen vrijwilligers, de onder-
nemers van Zuidlaren, de Stichting Eve-
nementen Zuidlaardermarkt en ook de 
gemeente Tynaarlo hun uiterste best om 
er een gezellig en sportief geheel van te 
maken.

Verloting
Iedere deelnemer aan de Zuidlaarder-

marktloop ontvangt een Zuidlaarderbol 
(volwassenen) of een medaille (kinde-
ren). Onder de deelnemende kinderen 
worden prachtige (extra) prijzen verloot. 
Deze verloting vindt plaats direct na de 
prijsuitreiking van de kidsrun (rond 11.00 
uur) en geschiedt aan de hand van de 
startnummers van de kinderen.

Goed doel
De Commissie Zuidlaardermarktloop 
doneert ieder jaar een deel van de op-
brengst van de Zuidlaardermarktloop 
aan een goed doel. Dit jaar ondersteunt 
de organisatie Wensstichting Drenthe. 
Deze stichting vervult de allerliefste 
wensen van kinderen die wel een steun-
tje in de rug kunnen gebruiken

Inschrijven
Inschrijven voor de Zuidlaardermarkt-
loop kan tot en met donderdag 13 ok-
tober via de website www.inschrijven.nl. 
Daarna is er nog na-inschrijving mogelijk 
in de feesttent aan de Stationsweg op 
vrijdag 14 oktober van 17.30 tot 18.30 
uur en op zaterdagochtend vanaf 8.30 
uur tot een half uur voordat de wedstrijd 
start. Meer informatie is te vinden op  .

In het hart van Zuidlaren vindt op zaterdag 15 oktober de 46e editie van de Zuid-
laardermarktloop plaats. Het hardloopevenement staat ook wel bekend als ‘de ge-
zelligste loop van het Noorden’. Voor iedereen die van hardlopen houdt - jong en 
oud - is er een geschikte afstand. Het parcours voert de lopers door het prachtige 
centrum van Zuidlaren, ten tijde van de gezellige drukte rondom de Zuidlaarder-
markt. De Zuidlaardermarktloop is een evenement met opzwepende muziek, een 
enthousiaste speaker, een knallend startschot, veel publiek en een gezonde dosis 
wedstrijdspanning.

ZUIDLAARDERMARKTLOOP
de gezelligste loop van het Noorden

Parcoursrecords
10 kilometer mannen:
Peter Ngeno (30.56)
10 kilometer vrouwen:
Jessica Oosterloo (35.42)
5 kilometer mannen:
Wilfred van Holst (15.24)
5 kilometer vrouwen:
Elisa de Jong (17.55)

Loopcircuit De 
Kop van Drenthe
De Zuidlaardermarktloop maakt sinds 
dit jaar deel uit van het Loopcircuit De 
Kop van Drenthe.

Sinds 2013 was het Loopcircuit Ra-
bocup Assen en Noord-Drenthe een 
begrip in Drenthe. Met ingang van 1 
januari 2022 is de Rabobank vanwe-
ge een ander marketingbeleid echter 
gestopt met de sponsoring van de 
Rabocup. Een flinke aderlating voor 
de organisatie van het loopcircuit, die 
echter dankbaar zegt te zijn voor de 
9 jaar die de bank als hoofdsponsor 
heeft bijgedragen aan de promotie 
van het hardlopen voor jong en oud 
in Noord-Drenthe. Het loopcircuit 
gaat echter door en (voorlopig) on-
der de naam Loopcircuit De Kop van 
Drenthe. De organisatie hoopt een 
nieuwe hoofdsponsor te kunnen 
strikken die zijn naam aan het loop-
circuit wil verbinden.

In 2020 en 2021 kon maar een be-
perkt aantal wedstrijden doorgaan 
vanwege de coronapandemie. Dit 
jaar kan wel weer een bijna volledig 
programma worden afgewerkt. De 
Arnoud Magnin Wintercross in Zuid-
laren en de Semslinieloop in Anner-
veenschekanaal werden afgelast, 
maar de Annerboscross (27 maart), 
de Hunebedloop in Borger (7 mei) 
en de Run van Gieten (14 mei) kon-
den wel doorgaan. Na de Zuidlaar-
dermarktloop op 15 oktober volgen 
dit jaar nog de VOV-Run in Vries (12 
november) en de Zeijer Strubbenloop 
in Zeijen (27 november). Bij alle wed-
strijden kunnen deelnemers kiezen 
uit 5 of 10 kilometer. Er wordt overal 
gelopen in verschillende leeftijdsca-
tegorieën, ook bij de jeugd. Meer in-
formatie over Loopcircuit De Kop van 
Drenthe is te vinden op www.loopcir-
cuitdekopvandrenthe.nl.

De start van de Zuidlaardermarktloop in 2021

Het parcours van de Zuidlaardermarktloop.



Bezoek ook onze stand tijdens  de Zuidlaardermarkt!

Uw woning in vertrouwde handen!
Vrijblijvend contact via 085-0660 294 of agriplazamooiwonen.nl

Iedereen een heldere Zuidlaardermarkt !

Joho, Johé
Plezier voor vier!

Go Pure Zuidlaren
Kerkbrink 4  I  9471 AK  I  ZUIDLAREN  I  Telefoon 050 - 850 75 87

zuidlaren@go-pure.nl  I  www.facebook.com/GoPure

Dé winkel met passie voor 
gezond (biologisch) eten, 
voedingssupplementen  

en natuurlijke  
verzorgingsproducten

Welkom in de mooiste biologische 
supermarkt van Noord Nederland

Gezond genieten
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Veel horecagelegenheden in het centrum van Zuidlaren staan in de

Zuidlaardermarktweek bol van de (live)muziek. Een greep uit het aanbod.

Feesttent Welte hanteert dit jaar 
weer de openingstijden van vóór 
corona. Dat betekent dat de tent 
op vrijdag en zaterdag vanaf 20.00 
uur geopend is en tot laat open 
blijft. Op deze dagen staan er twee 
verschillende bands die er een mooi 
feest van gaan maken: op vrijdag 
speelt Solidair in de tent, en op za-
terdag is het de beurt aan Jamento. 
De zondag wordt als vanouds in-
gevuld door John, de huismuzikant 
van Feesttent Welte. De Nacht van 
Zuidlaren belooft een leuk feestje te 
worden met DJ Nick en The Bingop-
leeërs. Publiek kan een verzoeknum-
mer indienen, dat vervolgens wordt 
gedraad. Op dinsdag komt John 

weer naar de tent. Feesttent Welte 
zal – net als vorig jaar – gedeeltelijk 
overdekt zijn, maar toch open zijn 
als terras. Het andere gedeelte (met 
podium) is dicht. Actuele informatie 
over het programma is te vinden op 
de Facebookpagina van Feesttent 
Welte.

Feesttent Welte Feesttent La Veranda

Ook in de feesttent bij La Veran-
da klinkt van 15 tot en met 18 ok-
tober vier dagen lang livemuziek. 
Op zaterdag (aanvang 20.00 uur) 
bijt zanger Jacob Molema het spits 
af. Jacob Molema zingt graag op 
bruiloften, in kroegen en in feest-
tenten. Door zijn ruime ervaring als 
artiest weet hij als geen ander van 
een feest een knalfeest te maken 
met gouwe ouwe, meezingers en 
nederpop. Op zondag vanaf 13.30 
uur is het de beurt aan Leo Klok. Hij 
was op zijn 14e al DJ met een eigen 
drive-in-show, maar sloeg daarna 
een andere weg in. In 2011 deed 
Leo Klok mee aan een talentenjacht 
en raakte toen weer in de ban van 

het zingen en dan vooral van het 
Nederlandstalige lied. Liefhebbers 
van Nederlandstalige meezingers 
komen ook op maandag en dinsdag 
aan hun trekken bij La Veranda: dan 
komt zanger Klaus optreden. Van 
verjaardagsfeest tot feesttent en 
van voetbalkantine tot kroeg: met 
Klaus wordt het altijd één groot 
feest. Klaus heeft al eens in het voor-
programma mogen staan van Jan-
nes, Wolter Kroes, Jan Smit, de 3J’s, 
Nick & Simon en Monique Smit en 
stond tevens op de planken met tal 
van andere bekende artiesten. Op 
maandag (aanvang 21.00 uur) komt 
Klaus met DJ Ulie naar Zuidlaren, op 
dinsdag (aanvang 13.30 uur) wordt 
hij geflankeerd door zangeres Man-
dy.

De Gouden Leeuw/Café De Paris
Op het buitenplein van De Gouden 
Leeuw barst het feest op vrijdag om 
20.00 uur los met DJ Remco. Remco 
Wekema is al op 15-jarige leeftijd be-
gonnen bij discotheek Cocktail in As-
sen. Hij heeft in de grootste zalen en 
discotheken van het land gedraaid. 
Sinds 2000 is hij de vaste DJ van De 
Gouden Leeuw. Ook laat DJ Remco 
jaarlijks zijn eighties-, nineties- en 
zeroeskunsten horen tijdens de TT 
in Assen. Ook op maandag (vanaf 

20.00 uur) en dinsdag (vanaf 9.00 
uur) draait DJ Remco bij De Gouden 
Leeuw. Op zaterdagavond staan Den-
nis Baas en Marco Schuitmaker op het 
podium. Dennis Baas deed in 1997 als 
grapje mee aan een talentenjacht, 
maar dit beviel hem dusdanig goed 
dat hij is doorgegaan met zingen. 
Dennis Baas heeft ook eigen num-
mers opgenomen: ‘Zomerzon’, ‘Puur 
geluk’ en ‘Ik zie sterren in jouw ogen’. 
Zijn nieuwste single is ‘Heel dichtbij je 
zijn’. Marco Schuitmaker heeft zich-
zelf al op jonge leeftijd goed op de 
kaart weten te zetten met singles als 
‘Een nieuwe liefde’, ‘Zomernacht in 
Griekenland’ en ‘Kom laat je horen’. 
Zijn nieuwe nummer ‘Engelbewaar-
der’ scoort zeer hoog op Spotify. Op 
zondag (aanvang 14.00 uur) komen 
het allround dans- en stemmingsor-
kest Unique en zanger Jan Vaartjes 

naar De Gouden Leeuw. Unique is 
een begrip in het Noorden en brengt 
steevast de stemming erin met num-
mers van onder anderen Jannes, 
Frans Duijts, Dire Straits, Mooi Wark, 
The Pointer Sisters en André Hazes. 
Ook heeft Unique zelf drie prachtige 
singles gemaakt. De eerste single van 
Jan Vaartjes, ‘Als ik in jouw ogen kijk’, 
werd meteen een groot succes. Daar-
na volgden meer nummers, waaron-
der ‘Ik ben verliefd’, ‘In Benidorm’ en 
‘Tranen huil je niet voor niets’. Met 
zijn feestelijke meezingers weet 
Jan Vaartjes altijd een mooie 
sfeer te creëren. Bij Café De Paris 
wordt op vrijdag, zaterdag en 
maandag vanaf 22.00 uur de 
muziek verzorgd door DJ 
Matthijs. Hij is op 15-ja-
rige leeftijd begonnen 
met een drive-in-show 

en voor velen een bekend gezicht. Al 
een aantal jaren draait hij tijdens de 
Zuidlaardermarkt in Café De Paris. Bij 
DJ Matthijs komen alle muziekstijlen 
aan bod, zodat iedereen een gewel-
dige avond heeft. Als gast-DJ zal hij 
ook op zondagmiddag zijn kunsten 
vertonen op het buitenpodium van 
De Gouden Leeuw.
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Nacht van Zuidlaren 
en Zuidlaardermarkt 

2022

Check in en uit met je 
contactloze betaalpas of 

OV-chipkaart.
Per volwassene reizen 

maximaal drie kinderen van 
4 t/m 11 jaar gratis mee.

Ga voor de 
vertrektijden van 
alle lijnen naar 
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Uw verandaspecialist in het noorden 

veranda’s  |  overkappingen |  g lazen schuifwanden

Superactie 1 
glazen schuifwanden 

In vrijwel alle bestaande veranda’s toe te passen, ongeacht van welk 
materiaal deze gemaakt zijn. Actie is geldig t/m 29 oktober 2022. 

€ 275 € 325
Helder glas 

per m, inclusief montage
Getint glas 

per m, inclusief montage

Superactie 2 
overkappingen 

Inclusief LED-verlichting, polycarbonaat dak én montage. 
Actie is geldig t/m 29 oktober 2022. 

€ 3000
Overkapping 
500 x 350 cm 

Bouwpakket 
Een overkapping als bouwpakket  
is bij ons uiteraard ook mogelijk.  
400cm x 300cm  inclusief  LED-verlichting  € 1500Maak uw tuin compleet en 

geniet van alle seizoenen met een 
veranda van Verandadepot

Naar 
uw wensen op maat 
gemaakt!

Wij 
 komen 

altijd gratis inmeten!

Verandadepot   Vakmensen met Visie
Weg der Verenigde Naties 2A, Zuidbroek  |  Telefoon 0598 227172  |  E-mail info@verandadepot.nl        

Openingstijden showroom: 
maandag t/m vrijdag 09.00 - 16.30 uur.  

Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
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Het straattheater is al jarenlang een vast onderdeel van de (koop)zondag voor de 
Zuidlaardermarkt. Ook dit jaar is Stichting Evenementen Zuidlaardermarkt er weer 
in geslaagd een aantal bijzondere acts naar Zuidlaren te halen. Een overzicht van 
de acts die op 16 oktober hun opwachting zullen maken.

STRAATTHEATER 
topamusement op koopzondag

STRAATTHEATER
Zondag 16 oktober van 13.00 - 17.00 uur

met tal van verrassende nieuwe acts
Locatie: Stationsweg/De Millystraat

De Timecruisers
De Timecruisers zijn reusachtige fanta-
sievoertuigen die lijken te zijn ontsnapt 
aan de verhalen van Jules Verne. Tech-
niek uit verleden, heden en toekomst 
komt samen in deze bonte gevaartes 
die langzaam en met surrealistische 
geluiden door het publiek trekken. Ze 
worden bestuurd door tijdreizigers, die 
met hun vreemde motoriek verwonde-
ring oproepen. De mobiele kunstwerken 
zijn voor een deel gemaakt van gerecy-
clede materialen. Wie goed kijkt, ziet 
diverse onderdelen die gered zijn van 
de schroothoop en een tweede leven te-
gemoet gaan. Grote wielen, vleugels en 
straalmotoren symboliseren de snelheid 
die volgens Einsteins theorieën nodig 
zou zijn om de tijd te bedwingen.

O’Tunes
O’Tunes is een dweilband uit Otterlo die bestaat uit 25 enthousiaste muzikanten. De 
band is voor alle gelegenheden in staat om een spetterend en muzikaal optreden 
neer te zetten. Door het gevarieerde repertoire, de feestelijke tenues én de leuke 
groep mensen is O’Tunes een graag geziene gast bij verschillende festiviteiten in heel 
Nederland.

Het Kermispaardje
,,Thuis heb ik nog een ansichtkaart, 
waarop een kerk… en kermispaard!” 
Tenminste, als het aan stalen ros Missy 
en haar zingende schoonheid Margoot-
je ligt. Vers van de carrousel geklommen 
om de levensliederen te zingen van Oud-
hollandse helden als Wim Sonneveld 
en Willeke Alberti. Swingend op haar 
showpony rijdt deze zangeres rond om 
ook andere gouden keeltjes mee te la-
ten klinken. Antiek maar van alle tijden, 
tussen roze en paarse bloemen en in een 
jurk om te zoenen sleept deze dame het 
publiek mee in nostalgie en de mallemo-
len van het leven.

Shopping Ladies
Met een hoop bravoure, glitters én een 
flinke coupe gaan deze steltenlopers 
over straat. Een ding staat vast: deze 
ladies houden van shoppen! Dit hyste-
rische duo, Natasja en Francien, is altijd 
op zoek naar de beste koopjes. Met hun 
onbeschaamde directheid zullen ze al-
les doen voor korting. Ze lusten er wel 
schoenen met lakneuzen van!

De Sprookjesboom
Muzieknoten klinken, bloemen bloeien 
en zeepbellen komen tevoorschijn. Met 
hun neus tussen de bloemen en de bel-
len tussen hun vingers dromen toeschou-
wers weg onder het genot van sprook-
jesachtige muziek. Met glitterlippen, 
franjes en veel kleuren zingt deze dame 
live en versterkt. De muzikale boom 
trekt ze met zich mee, zodat iedereen 
kan genieten van de heldere noten.

Disco Fever
Voor deze discotheek op wieltjes Ain’t 
No Mountain High Enough om de 
boogiewoogiekoorts door de straten 
te verspreiden. Fladderend in zijn flairs 
houdt de DJ de boel en het feestje dan-
send draaiende door de lekkerste en be-
kendste discodeuntjes door de boxen te 
laten druipen. Terwijl de chauffeur pro-
beert het publiek niet voor hun seventies 
sokken te rijden, spat elke straatsteen 
spontaan uit zijn voegen en verandert 
in een Saturday Night Fever-feestje. Uit-
bundig uitgerust met discolichten en een 
rookmachine rolt deze kleurrijke kar op 
16 oktober door het centrum van Zuidla-
ren. Door onder andere de DJ, zijn dan-
seressen en steltenlopers mee te laten ji-
ven, zet deze plaatjes draaiende parade 
de meest vrolijke en funky bloemetjes 
buiten.

Regina Della Musica
Dit nogal imposante duo versiert het 
straatbeeld op een manier waar ze en-
kel in de toekomst van kunnen dromen. 
Overal waar ze hun Steampunk-gevaar-
te naar toe rijden, speelt er prachtige 
muziek. Ondanks de vele kraaien op dit 
bijzondere voertuig, is het de zingende 
koningin die ieders harten verovert. Ge-
lukkig wordt ze beschermd door haar 
vaste partner, die haar vanuit trotse 
hoogte overal veilig naar toe brengt.



RIETS LINGERIE
Oude Ebbingestraat 76  Groningen  |  www.rietslingerie.nl

Complete your Beauty!



AANBIEDING 

Vanaf 40m2 

10% korting* 
op alle 

Beton Ciré 
vloeren

*geldig t/m 31 december 2022

ZUIDLAREN
(Schipborgerweg 31, 050-4090772)

DELFZIJL
(Waterstraat 137, 0596-856451)

SLIMLINE najaarsactie:
Iedere week, acht weken lang, op de Slim Line POD + GRATIS eenmaal 

een Cryolipolyse (vetbevriezing) behandeling. 

Normaal: € 345,--   Nu voor slechts € 199,-

Relaxed (te veel) kilo’s 
kwijtraken?
Maak dan gebruik van onze

Slimline POD Najaarsactie!
(in onze studio in Zuidlaren of in Delfzijl)

De Slimline POD, 
perfect voor afslanking, 

en huidversteviging.
Versnelt je stofwisseling.

Ideaal voor personen 
met overgewicht 

en alle geassocieerde 
aandoeningen 
zoals diabetes, 

hoge bloeddruk, angst- 
en depressieverschijnselen.

Je claimt de Slimline POD Najaarsactie! 
als volgt:

scan de QR-code
of app met 06-1320 5711

Actie geldt gedurende de herfst
(tot 21 december 2022)

Meint Veningastraat 83 - Hoogezand-Sappemeer 
Telefoon 0598 853 367  

FLORIS FIETSEN

€ 500.-
extra inruil! bovenop de 

normale inruil!

voorbeeld 1

KETTLER TRAVELLER E-GOLD 5+ BELT 
Met een intube li-ion accu 500wh, Bosch  
Performanceline middenmotoren Gates CDX 

Prijs € 3499.-  
Inruil normaal +/- € 750.-   
Extra inruil € 500.-  

                    € 3499.- 
                    €   750.- 
                    €  500.- 

     U betaalt € 2249.-

voorbeeld 2

TREK DISTRICT+ 6 LOWSTEP 
Met een Bosch Active Line Plus middenmotor, 
400Wh accu en Bosch Intuvia display. 

Prijs € 3099.-  
Inruil normaal +/- € 350.-   
Extra inruil € 500.-  

                    € 3099.- 
                    €   350.- 
                    €  500.- 

     U betaalt € 2249.-

DAT KAN ALLEEN BIJ 
FLORIS FIETSEN!

N
orm

ale inruilprijs kan afw
ijken. Inruil geldt alleen op e-bikes. Vraag naar de voorw

aarden. A
fbeeldingen kunnen afw

ijken. 

KOM LANGS VOOR NOG VEEL 

MEER VOORDEEL EN AANBIEDINGEN

Tot wel € 750.- 
najaarsvoordeel

op geselecteerde fietsen en e-bikes

“ALS DE WIEDEWEERGA NAAR 

FLORIS FIETSEN IN HOOGEZAND 

WANT OP IS ECHT OP!!!”

Voordat we gaan verhuizen willen 

we schoon schip maken! 

Profiteer daarom nu van héél veel voordeel!

Maak nu een afspraak voor de winterbanden wissel !



GRONINGEN
Rostockweg 2

T 050 - 5471111

ZUIDLAREN
Verlengde Stationsweg 28

T 050 - 4091307 zorgeloos rijplezier

  SPECIAAL INGEKOCHT
4 X ASX 1.6 INTENSE 

 UW VOORDEEL €800 
U RIJDT AL EEN ASX VANAF € 21.680 RIJKLAAR

all-in 
rijklaar
vanaf   € 25.380 

5 jaar garantie

Brandstofverbruik: 4,6-5,7 l/100km. CO2-uitstoot: 119-132 g/km.
Prijs incl. BPM/BTW en bijkomende kosten, exclusief metallic lak. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecificaties. De Mitsubishi ASX 
wordt geleverd met 5 jaar garantie en mobiliteitsservice. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 

De ASX 1.6 Intense is standaard voorzien van: 
• climate control • cruise control • roofrails • start/stop knop 
• privacy glass • 18” lichtmetalen velgen •zwarte spatbordranden 
• automatisch inklapbare buitenspiegels met LED knipperlichten 
• bluetooth carkit • achteruitrijcamera 

Groningen • 050 - 547 11 11 • Zuidlaren • 050 - 409 13 07 • www.vanveldhuizen.nl

INTENSE

GRONINGEN
Rostockweg 2

T 050 – 5471111

ZUIDLAREN
Verlengde Stationsweg 28
T 050 – 4091307

GRONINGEN
Rostockweg 2

T 050 - 5471111

ZUIDLAREN
Verlengde Stationsweg 28

T 050 - 4091307 zorgeloos rijplezier

  SPECIAAL INGEKOCHT
4 X ASX 1.6 INTENSE 

 UW VOORDEEL €800 
U RIJDT AL EEN ASX VANAF € 21.680 RIJKLAAR

all-in 
rijklaar
vanaf   € 25.380 

5 jaar garantie

Brandstofverbruik: 4,6-5,7 l/100km. CO2-uitstoot: 119-132 g/km.
Prijs incl. BPM/BTW en bijkomende kosten, exclusief metallic lak. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecificaties. De Mitsubishi ASX 
wordt geleverd met 5 jaar garantie en mobiliteitsservice. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 

De ASX 1.6 Intense is standaard voorzien van: 
• climate control • cruise control • roofrails • start/stop knop 
• privacy glass • 18” lichtmetalen velgen •zwarte spatbordranden 
• automatisch inklapbare buitenspiegels met LED knipperlichten 
• bluetooth carkit • achteruitrijcamera 

Groningen • 050 - 547 11 11 • Zuidlaren • 050 - 409 13 07 • www.vanveldhuizen.nl

INTENSE

GRONINGEN
Rostockweg 2

T 050 – 5471111

ZUIDLAREN
Verlengde Stationsweg 28
T 050 – 4091307

GRONINGEN
Rostockweg 2

T 050 - 5471111

ZUIDLAREN
Verlengde Stationsweg 28

T 050 - 4091307 zorgeloos rijplezier

  SPECIAAL INGEKOCHT
4 X ASX 1.6 INTENSE 

 UW VOORDEEL €800 
U RIJDT AL EEN ASX VANAF € 21.680 RIJKLAAR

all-in 
rijklaar
vanaf   € 25.380 

5 jaar garantie

Brandstofverbruik: 4,6-5,7 l/100km. CO2-uitstoot: 119-132 g/km.
Prijs incl. BPM/BTW en bijkomende kosten, exclusief metallic lak. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecificaties. De Mitsubishi ASX 
wordt geleverd met 5 jaar garantie en mobiliteitsservice. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 

De ASX 1.6 Intense is standaard voorzien van: 
• climate control • cruise control • roofrails • start/stop knop 
• privacy glass • 18” lichtmetalen velgen •zwarte spatbordranden 
• automatisch inklapbare buitenspiegels met LED knipperlichten 
• bluetooth carkit • achteruitrijcamera 

Groningen • 050 - 547 11 11 • Zuidlaren • 050 - 409 13 07 • www.vanveldhuizen.nl

INTENSE

GRONINGEN
Rostockweg 2

T 050 – 5471111

ZUIDLAREN
Verlengde Stationsweg 28
T 050 – 4091307

*Electric Bonus geldig op orders van 1 september tot en met 16 oktober en een tenaamstelling op uiterlijk 31 oktober 2022. Niet geldig i.c.m. andere acties en zolang de voorraad strekt. Niet inwisselbaar tegen contanten. Informeer bij de Mitsubishi dealer naar de voorwaarde. Mitsubishi Motor 
Sales Nederland behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de prijzen, modellen, alsmede de technische eigenschappen, uitrusting en accessoires te wijzigen. All-in rijklaar consumentenadviesprijs inclusief btw en bpm, leges, registratiekosten, recyclingbijdrage en alle 
andere overheidsheffingen, exclusief metallic lak. Afbeelding kan afwijken van standaardspecificaties, wijzigingen en drukfouten voorbehouden. © 09-22

Brandstofverbruik: 2,0 l/100km. CO2-uitstoot: 46 g/km (WLTP)

RIJKLAAR VANAF

€ 39.990
Private Lease vanaf € 589 p.m.

S-AWC VIERWIEL-
AANDRIJVING

TREKGEWICHT 
1.500 KG

45 KM ELEKTRISCHE 
ACTIERADIUS (WLTP)

STANDAARD
MET AUTOMAAT

ECLIPSE CROSS PHEV 
DIRECT UIT VOORRAAD
NU TOT € 2.000 
ELECTRIC BONUS*

Een goede kop koffie,
Het begin van een
Geweldige dag.
Duurzame heerlijke koffie voor een eerlijke prijs. 

Dat is Laurens Coffee.

Oude Asserstraat 26, 9481 BL Vries
Tel. 0592 - 820 793
mail@laurenscoffee.nl
www.laurenscoffee.nl
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Wegafsluitingen 
Zuidlaardermarkt

Zuidlaardermarktmonument

In verband met de Zuidlaardermarkt en 
de festiviteiten rondom de markt zijn 
van 14 tot en met 19 oktober wegen 
afgesloten in en rond het centrum van 
Zuidlaren. Omleidingsroutes zijn met 
borden aangegeven. Onderstaand een 
overzicht van de wegafsluitingen.

Van vrijdag 14 oktober 17.30 uur tot en 
met woensdag 19 oktober 22.00 uur zijn 
de volgende wegen afgesloten voor 
alle verkeer, behalve voetgangers: Sta-
tionsweg (gedeelte kruising Brinkstraat/
Stationsweg tot kruising Brink OZ./De 
Millystraat).

Van vrijdag 14 oktober 18.00 uur tot en 
met woensdag 19 oktober 12.00 uur zijn 
de volgende wegen afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voetgangers: De Millys-
traat tot aan de Kerkbrink en de Brink OZ.

Op zaterdag 15 oktober van 7.30 uur tot 
en met 13.30 uur zijn in verband met de 
Zuidlaardermarktloop de volgende we-
gen afgesloten voor alle verkeer, behalve 
voetgangers: Boslaan, Brinkstraat, Dings-
pellaan, Drostlaan, Emmalaan (gedeelte 
Wilhelminalaan-Schoolstraat), Esweg, 
Tiphofweg, Hofakkers (gedeelte Dings-
pellaan-Ordellaan), Julianalaan (gedeel-
te Dingspellaan-Irenelaan), Irenelaan, 
Beatrixplein, Marijkelaan, Kerkstraat, 
Telefoonstraat, Noordhoff, Schutsweg, 
Koningstraat, Leenakkersweg, Men-
singe (gedeelte Drostlaan-Ordellaan), 
Oranjelaan, Ordellaan, Wilhelminalaan, 
Schoolstraat, Stationsweg (gedeelte 
Brinkstraat-Boslaan), Westeind (gedeelte 
Marijkelaan-Koningstraat), Zuiderstraat.

Op zaterdag 15 oktober van 9.00 uur tot 
22.00 uur is in verband met het vuurwerk 
de Leemkuilenweg (tussen de Voorkam-
pen en de Schapendrift) afgesloten voor 
alle verkeer. Let op: de afsluiting geldt 

ook voor fietsers en voetgangers.

Op zondag 16 oktober van 9.00 uur tot 
18.00 uur is in verband met het straat-
theater de Stationsweg tussen de roton-
de Voorkampen en de Kerkstraat afge-
sloten voor alle verkeer.

Op maandag 17 oktober van 13.30 uur 
tot 2.00 uur is in verband met een mu-
ziekfestijn de Brinkstraat (tussen de Sta-
tionsweg en de Middenstraat) en de Sta-
tionsweg (tussen de Marktstraat en de 
Brinkstraat) afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voetgangers.

Van maandag 17 oktober 18.00 uur tot 
woensdag 19 oktober 0.00 uur zijn de 
volgende wegen afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voetgangers: de Sta-
tionsweg (gedeelte Kerkbrink-rotonde 
Voorkampen), Kerkbrink, De Millystraat, 
Hondsrugstraat (gedeelte Midden-
straat-Brink ZZ), Verlengde Hondsrug-
straat, Brink ZZ, Boslaan, Ekkelkamp 
(gedeelte Annerweg-Laarweg), Bern-
hardlaan, Laarweg (gedeelte zand-
weg-Brink OZ), Koningstraat (gedeelte 
Koningdwarsstraat-Stationsweg), Brink-
straat (gedeelte Middenstraat-Stations-
weg), Oude Coevorderweg (gedeelte 
Emmalaan-Brink ZZ), Marktstraat, ’t Ach-
terom, Zuiderlaan, Zuiderstraat, Anner-
weg (gedeelte Brink OZ-Voorkampen), 
ventweg Annerweg, Wilhelminalaan, 
Emmalaan, Schoolstraat, Veldakker-
slaan, Telefoonstraat, Julianalaan, Eb-
bingekamp, Heerdelaan, Leenakkers-
weg, Westeind, Schutsweg, Noordhoff, 
Esweg.

Van maandag 17 oktober 18.00 uur tot 
woensdag 19 oktober 12.00 uur zijn de 
volgende wegen afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voetgangers: Bataljon-
slaan, Ritmeesterslaan.

Op 13 oktober 2000 werd in het centrum 
van Zuidlaren een monument onthuld 
ter gelegenheid van de 800e editie van 
de Zuidlaardermarkt. Het initiatief voor 
het monument werd genomen door 
Stichting Evenementen Zuidlaarder-
markt. Er is gekozen voor een beelden-
groep bestaande uit een levensgroot 
paard met twee markthandelaren, 
waarmee op realistische wijze de paar-
denhandel wordt uitgebeeld. Het paard 
Tinus van wijlen Willem Roelfsema, de 

bekende Zuidlaarder paardenhandelaar, 
is als model gebruikt. De maker van het 
1500 kilo zware bronzen monument is 
kunstenaar Frans Ram uit Hogebeintum. 
Het beeld werd onder grote publieke 
belangstelling onthuld door - toen nog - 
prins Willem Alexander. Het beeld werd 
nadien door de Stichting Evenementen 
Zuidlaardermarkt geschonken en in ei-
gendom overgedragen aan de gemeen-
te Tynaarlo, die het in dank heeft aan-
vaard.

Kermis tovert Brink in 
Zuidlaren om tot groot 
reizend pretpark
Geen feest zo dynamisch en kleurrijk 
als de kermis! Gekenmerkt door de vele 
fonkelende lichtjes, de beats van de mu-
ziek, een rondje in de draaimolen of de 
snelheid van de moderne en sensatione-
le attracties. Maar ook de geur van war-
me oliebollen, popcorn en suikerspin-
nen. Niet voor niets behoort de kermis 
- samen met carnaval en Sinterklaas - tot 
de drie oudste tradities van ons land. En 
sinds enkele maanden staat deze Neder-
landse kermiscultuur ook met trots ver-
meld in de lijst van Immaterieel Erfgoed! 
De gemeente Tynaarlo koestert deze 
traditie ook en biedt Zuidlaren en haar 
bewoners maar liefst zes dagen lang 
vermaak, plezier en gezelligheid. Zuid-
laren viert namelijk haar Zuidlaarder-
markt-kermis van vrijdag 14 tot en met 
woensdag 19 oktober, waarbij de Brink 
weer zes dagen wordt omgetoverd tot 
een groots reizend pretpark.

Tijdens de Zuidlaardermarkt presenteert 
het Nederlandse kermisbedrijf zich weer 
optimaal met een keur aan lekkernijen, 
gezellige spelletjes en een mix van nos-
talgisch, modern en nieuw vermaak voor 
zowel de kinderen, jeugd als ook de ou-
dere generatie. Met letterlijk voor ieder 
wat wils. Voor jong en oud, voor groot 

en klein: alle leeftijdsgroepen komen 
aan hun trekken. De aankomende editie 
mag absoluut indrukwekkend genoemd 
worden. De Break Dance, Amazone 
(rupsbaan) en de Speed (booster) zijn 
geen onbekenden in Zuidlaren. Nieuw 
dit jaar zijn het Festival Wheel (reuzen-
rad), Europa Flyer (zweeftoren) en de 
spectaculaire snelheidsmolen Toxic. Of-
tewel: zwieren, zwaaien, rondjes draai-
en in optima forma!

De kermis is als volksfeest, mede vanwe-
ge zijn laagdrempeligheid, één van de 
oudste vormen van onze nationale cul-
tuur. Nederland koestert zijn belangrijke 
volkscultuur en tradities en hierin ligt 
ook een belangrijke taak voor gemeen-
ten. Zij dienen dit goed te borgen en te 
behouden. 
De gemeente Tynaarlo is zich zeer be-
wust van deze taak en erkent dat ook de 
Zuidlaardermarkt-kermis een belangrijk 
onderdeel uitmaakt van het cultureel 
erfgoed. De grootse kermis op de Brink 
van Zuidlaren is een vaste waarde en 
daarmee een jaarlijks hoogtepunt voor 
het dorp en de wijde omgeving. Dit kun-
nen we allemaal terugzien in onder an-
dere de zorgvuldige samenstelling van 
de kermis, het geweldige enthousiasme 

van het college van B en W maar voor-
al ook door de inzet en betrokkenheid 
van ‘jullie’ kermiscoördinator (en markt-
meester) Jaap Mellema.

Als voorzitter van de BOVAK wil ik u al-
len, mede namens het bestuur en alle 
aangesloten kermisexploitanten, fijne 
en gezellige kermisdagen toewensen 
met volop feestelijkheden en sfeervolle 
activiteiten georganiseerd door de Stich-
ting Evenementen Zuidlaardermarkt. 
Geniet tijdens uw bezoek van de kako-
fonie aan klanken, kleuren en geuren, 
van de sfeer, de uitbundige emoties bij 
deelname aan de attracties, de muziek, 

de lichtjes… Kortom: lach, gil, schreeuw, 
kijk en vier de kermis!

Atze J. Lubach-Koers
Bestuursvoorzitter BOVAK

De Toxic is dit jaar één van de blikvangers op de Zuidlaardermarkt-kermis. (foto Atze J. Lubach-Koers)

Kinderrommelmarkt
Stichting Evenementen Zuidlaardermarkt organiseert op zaterdag 15 oktober een 
rommelmarkt speciaal voor kinderen. Van 13.30 tot 16.00 uur kunnen leerlingen 
van basisscholen uit Zuidlaren en omgeving in echte kraampjes hun tweedehands 
spulletjes verkopen. De kraampjes worden beschikbaar gesteld door SEZ, die kin-
deren ook nog eens trakteert op iets te drinken en een gezond tussendoortje. De 
kinderrommelmarkt vindt plaats op het brinkje bij restaurant De Vlindertuin aan 
de Stationsweg in Zuidlaren. Hier is plaats voor ongeveer vijftig kraampjes. Wie 
zeker wil zijn van een plek, doet er verstandig aan zich vroegtijdig aan te melden 
via een e-mail naar sez@kpnmail.nl.

Openingstijden
Vrijdag  19.00 tot 1.00 uur
Zaterdag  13.00 tot 1.00 uur
Zondag   13.00 tot 0.00 uur
Maandag  13.00 tot 0.00 uur
Dinsdag  0.00 tot 22.00 uur
Woensdag  13.00 tot 22.00 uur



LAST VAN EXTREEM 
HOGE GASPRIJZEN?
DE OPLOSSING: 

NU ISOLEREN MET SUBSIDIE!
En bespaar tot honderden euro’s op uw stookkosten.



Kermis
Officiële opening van de kermis op vrijdag 14 oktober.

Deze duurt t/m woensdag 19 oktober.

Knip de bonnen uit en profiteer van het voordeel!

Knip de bonnen uit en profiteer van het voordeel!

Zeevishandel 
Wim

€ 1,- korting op een 
kilo gerookte paling

Zeevishandel 
Wim

€ 1,50 korting op
2 gerookte makrelen

Botsauto’s 

4 ritten voor € 7,-
7 ritten voor € 10,-

Amazone
rupsbaan

4 ritten voor € 10,-

Event Catering

Bij aankoop van
een frikandel
€ 0,50 korting

Toxic

€ 1,- korting

Gouki de
Oliebollenkoning

Bij aankoop van een zak 
oliebollen van 12 stuks, 

2 oliebollen extra

Bussensport

Bij 6 ballen
een extra surprise

Ballenfontein

Bij 9 ballen
een extra surprise

Reuzenrad
“Festival 
Wheel”

5 penningen
voor de prijs van 4

Wip

Bij € 10,-
een extra penning

Zweefmolen

3 penningen
voor € 10,-

Hollandse
gebakkraam

Bij aankoop van een zak 
oliebollen van 12 stuks, 

2 oliebollen extra

Pinkdate 

Bij € 5,-
een euro extra aan 

speelmunten

Pusher

1 extra speelmunt
voor iedere euro
bij ons besteed

Lucky Duck

2 eendjes extra vangen 
en cadeau bij aankoop 

8 eendjes

Booby Trap

4 halen
3 betalen

Draaimolen

4 ritten
voor € 6,-

Gouki de
Oliebollenkoning

Bij aankoop van een zak 
oliebollen van 12 stuks, 

2 oliebollen extra

Hollandse
gebakkraam

Bij aankoop van een zak 
oliebollen van 12 stuks, 

2 oliebollen extra



• Zorgwoningen • Permanente bewoning • Recreatiewoningen • Kantoor ruimten • Tiny houses
Nijverheidsweg 27 • Tynaarlo • 0592 - 544 146 • www.modiq.nl

M O D U L A I R E  B O U W

Oplossingen voor permanente 
en/of tijdelijke bouw

Flexibel wonen op maat

geplaatst in Eelde Gerealiseerd op  Schiermonnikoog

geplaatst in Paterswolde

VOLVO
SPECIALIST

AUTO
SCHADE

• Al 85 jaar de grootste  
Volvo-specialist van het Noorden

• Autoschade, herstel alle merken 
door echte vakmensen

Vriezerweg 14  l  Tynaarlo  l  0592 - 542 068  l  www.autoroelfsema.nl

050 409 15 70
info@makelaardijzijl.nl

Kerkbrink 8a
9471 AK  Zuidlaren
makelaardijzijl.nl

Verkoop
Aankoop
Verhuur
Taxatie

Bij Odink Keukens in Tynaarlo, de Keukenregisseur, zijn maatwerk en prettig persoonlijk
contact de manier van werken. Bij ons kan men terecht voor ambachtelijk landelijke houten keukens op
maat gemaakt maar ook voor een design keuken en alle stijlen daar tussen in.

Ben jij die creatieve, gemotiveerde en commerciële man / vrouw die wij zoeken? Ben jij enthousiast,

heb je een flexibele instelling en kan je voor onze klanten hun droomkeuken realiseren?

Dan is dit je kans, want wij zoeken op korte termijn een

Kom werken
in de mooiste
keukenshowroom
van het Noorden!

ambitieuze
keukenverkoper m/v
Als verkoper ben je het gezicht van onze schitterende keukenshowroom, het luisterende oor voor onze klanten.

Hun wensen en ideeën, en jouw ervaring zullen leiden tot een mooie keuken op maat. Je bent energiek, handig,

vernieuwend en commerciëel gedreven. Een offerte maken gaat je perfect af.

Functie-eisen
• Een commerciële opleiding op minimaal MBO-nivo

   (een beetje technisch inzicht is ook gewenst...)

• Goede contactuele eigenschappen en een goede 

mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

• Liefst verkoopervaring in de woon-/keukenbranche

• Efficiënte en accurate werkwijze

• Flexibele instelling

• Creatieve en inventieve denkwijze

• Computerervaring (liefst Simar)

• Bereid om op zaterdag te werken

Wij bieden
Een uitdagende, zelfstandige functie in een bedrijf met een open en informele sfeer.

Interesse?
Stuur dan uw sollicitatie met C.V. binnen 10 dagen na verschijnen van deze uitgave naar:

Odink keukens, t.a.v. Gert Odink, Vriezerweg 6, 9482 TB  Tynaarlo of mail naar info@odinkkeukens.nl
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‘t Zuidlaordermarklied

In nummer 10 van ‘Drenthe - het Provinciaal Drents Maandblad’ 
uit 1954 is het officiële Zuidlaardermarktlied gepubliceerd. 

De tekst van het ‘Zuidlaordermarklied’ luidt als volgt:

As octobers daarde dinsdag
Ankomp, zet in ‘t Drentse land

Alle manvolk, al de vrouwlu
Wark en zörge an de kaant

‘t Kistentuug komp oet de kasten
‘t Knippertien oet ‘t aol’ kamnet
Hèt döt d’allermooiste mus op

Hie de pronkerigste pet
Blinkend ‘t leerwark, blank het linnen

Glad de paerde in ’t gerei
Giet ‘t in glorie an de riddel

As een wasschupswagen in mei
Rieg’ an riegel ridt en rappelt

Aold en jong - Zuudlaoren veur
Op de hulterige heide‘

t Hoge over, ‘t lege deur

Böp en bes zit aal nunern
Bluit de jonge tied weer in

Vao holdt d’ paerde drok in ’n draffien
Moe giet ‘t machtig mooi nao ’t zin

d’Jongs die guntert, d’wichter giebelt
Dreumt zuk al in ‘t drongst gedrang
En vanzölm - eer ièn ‘t in d’weet hef

Klinkt en klettert ’t marktgezang

Refrein:
Zuudlaoren, Zuudlaoren, Zuudlaoren hen ’t mark

Bij oes is Zuudlaoren as de zegel op ’t wark
Zuudlaoren bij de paerde, Zuudlaoren bij de wichter

Al maakt z’alle beid’ oes de buus aorig lichter
Zuudlaoren spant de kroen. Al wo’k honderd jaor

Ik moèt er hen ‘t mark! Ik zàl hen Zuudlaor!

Spectaculair vuurwerk op 
zaterdagavond

Zuidlaardermarkt ook  
een traditie voor de  
eerste hulpverlening

Levend Theater: hofleverancier 
van straattheater in Zuidlaren

Voor in de agenda…

Caffero Event Fireworks verzorgt op 
zaterdag 15 oktober een spectaculai-
re vuurwerkshow. Vanwege het succes 
van de laatste keren zal het vuurwerk 
wederom worden afgestoken vanaf de 
Leemkuilenweg. Publiek wordt verzocht 
plaats te nemen langs de Emmalaan. 
Vanaf hier heeft iedereen een uitstekend 
zicht op het vuurwerk. Stichting Evene-
menten Zuidlaardermarkt doet een drin-
gend beroep op toeschouwers om niet 

op of langs de Voorkampen te lopen. Dit 
is de weg die parallel aan de Emmalaan 
loopt. De Voorkampen blijft tijdens het 
vuurwerk namelijk gewoon open voor 
verkeer. In verband met het opbouwen 
van de vuurwerkshow is de Leemkuilen-
weg al vanaf zaterdagochtend 9.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer, dus ook 
voor voetgangers en fietsers. Het vuur-
werk begint op zaterdagavond om 20.00 
uur.

In 2021 hebben we voor het eerst in vele 
jaren een andere opzet gekend van de 
warenmarkt en de kermis. Dit is voor ons 
als hulpverlening een duidelijke verbe-
tering qua bereikbaarheid. De bredere 
opzet en overzichtelijkheid biedt ons de 
mogelijkheid sneller ter plaatste te kun-
nen zijn. 

Echter in een vrijwilligersland als Neder-
land dient zich nu een volgend probleem 
aan. Waar zijn toch die vrijwilligers ge-
bleven? Natuurlijk zijn er een aantal ou-
der geworden en door de COVID-tijd an-
dere dingen gaan doen of zelfs gestopt. 
Het is voor ons als KNV EHBO-afdeling 
Zuidlaren-Anloo tegenwoordig een gro-
te uitdaging om voldoende eerste hulp-
verleners te vinden voor onze grote hoe-
veelheid aan evenementen. Wij hopen 
natuurlijk dat er op termijn weer men-
sen, vooral jeugd, zich gaan aanmelden 
voor een EHBO-cursus om zo weer mee 
te draaien in de EHBO-vrijwilligerspool, 
omdat natuurlijk vele handen licht werk 
maken. 

De Zuidlaardermarktweek van 2022 valt 
in de herfstvakantie. Dat zou kunnen 
inhouden dat er veel mensen komen, 
waarbij wij natuurlijk hopen op mooi 
weer. Qua EHBO-inzet en voorberei-
ding zijn we natuurlijk al weer bezig, 
daar verandert nagenoeg niets aan. 
Onze mobiele EHBO-post zal tijdens de 
kermis en het straattheaterspektakel 

weer op dezelfde plaats staan: nabij de 
Marktstraat/Stationsweg. Op de Zuid-
laardermarktdag zijn we te vinden aan 
de Hondsrugstraat. Hier hebben we 
dan de beschikking over een grote EH-
BO-post met alle faciliteiten die bij een 
dergelijk groot evenement horen. Denk 
aan een spoedarts en ambulance-bike-
teams, en natuurlijk veel EHBO’ers. Wij 
zullen ons, tijdens de Zuidlaardermarkt, 
weer laten zien op een voor u bekende 
manier. Voor onze eigen veiligheid gaan 
we - waar nodig - al dan niet met mond-
kapjes werken. 

De KNV EHBO-afdeling Zuidlaren-Anloo 
is natuurlijk op zoek naar nieuwe leden, 
die óf al in het bezit zijn van een Oran-
je Kruis EHBO-diploma óf bereid zijn dit 
te gaan halen. Op 26 oktober gaan we 
weer starten met een Oranje Kruis-ge-
certificeerde EHBO-opleiding. Deze 
wordt gegeven in Zuidlaren. Voor na-
dere informatie kunt u terecht op onze 
EHBO-site en in de advertentie elders in 
deze krant.

KNV EHBO
afdeling 

Zuidlaren-Anloo

Levend Theater geldt al enkele jaren als 
hofleverancier van het straattheater op 
de zondagmiddag. Ook dit jaar komt Le-
vend Theater weer met diverse bijzon-
dere acts naar Zuidlaren.

Anne van de Pas en Lucas Clarijs zijn de 
bedenkers en makers van Levend Thea-
ter. Van de Pas, het creatieve brein ach-
ter de acts, had al op jonge leeftijd een 
liefde voor theater. Ze volgde verschil-
lende acteer-, dans- en zanglessen en 
wist al snel dat haar passie ligt bij thea-
ter maken. Op 16-jarige leeftijd won Van 
de Pas het Nederlands kampioenschap 
living statues. Hier begon haar enthousi-
asme om meer eigen acts te creëren. Tij-
dens haar studie Media & Entertainment 
Management volgde ze een visagie- en 
coupeuse-opleiding om haar acts te per-
fectioneren.

In 2007 ontmoette ze Lucas Clarijs, die 
op dat moment bezig was met zijn stu-
die Hotel Management. Als natuurlijk 
entertainer raakte Clarijs al snel geïnte-
resseerd in de bezigheden van Van de 
Pas. Hij ontdekte dat zijn talent voor ver-
binding en communicatie goed past bin-
nen de theaterwereld. Toen Van de Pas 
voor haar studie in de Verenigde Staten 
was, vroeg ze Clarijs om voor haar in te 
vallen. Levend Theater was geboren.
Inmiddels is Levend Theater uitgegroeid 
tot een creatief theaterbureau dat sa-
menwerkt met zo’n vijftig acteurs, dan-
sers en zangers met diverse kunstoplei-
dingen. Zij blazen de acts van Levend 
Theater leven in. Levend Theater is ge-
specialiseerd in hoogwaardig straatthea-
ter. De acts staan voor aandacht, vrolijk-
heid, fantasie en verhaal. Met hun oog 
voor detail creëren ze kleurrijke en dy-

namische animatie-acts die het publiek 
verwonderen. Voor elk evenement kan 
Levend Theater toepasselijk straat- en 
locatietheater verzorgen; steltlopers, li-
ving statues, mobiele acts, muzikale acts 
en parade-acts.

Sinds 2012 wordt Levend Theater jaar-
lijks door Stichting Evenementen Zuid-
laardermarkt uitgenodigd om optredens 
te verzorgen tijdens het straattheater op 
zondagmiddag én tijdens de kindermid-
dag op woensdag.

Het duurt nog even, maar ook in 2023 
wordt in Zuidlaren op de tweede woens-
dag van april de Voorjaarsmarkt gehou-
den. Dit is het kleine broertje van de 
Zuidlaardermarkt, maar zeker niet min-
der interessant. 
Ook de Voorjaarsmarkt kent een paar-
denmarkt en een warenmarkt. Dit jaar 
werden er 184 paarden, pony’s en ezels 
te koop aangeboden. Daarmee is de 
Voorjaarsmarkt van Zuidlaren uitge-
groeid tot de grootste paardenvoor-

jaarsmarkt van Nederland. De waren-
markt met vele tientallen kramen speelt 
met name in op de voorjaarswerkzaam-
heden in de tuin. Op de markt staan 
naast de ‘reguliere’ marktkramen dan 
ook handelaren met vaste planten, hees-
ters en struiken. ‘s Middags worden er 
voor de jonge marktbezoekers allerlei 
activiteiten georganiseerd. De eerstvol-
gende Voorjaarsmarkt in Zuidlaren staat 
gepland op woensdag 12 april 2023. Al-
vast voor in de agenda...

Lucas Clarijs en Anne van de Pas van Levend Theater.



 

De KNV EHBO afd.   
Zuidlaren-Anloo 
start op donderdag  
26 oktober*a.s. een  
nieuwe EHBO-cursus. 
(Oranje Kruis gecertificeerd, incl. Eerste  
  Hulp aan kinderen)  
 
Wij leren u in 12 lessen 
hoe te handelen bij: 
• Bewustzijnsverlies 
• Ademhalingsstoornis 
• Reanimatie & AED ge-

bruik (volwassenen en kinderen) 
• STOP de bloeding 
• Wonden & botbreuken 
• Shock 
• Sportletsels 
• Vergiftigingen etc. 
 
De cursuskosten bedragen  
€ 260,- (diverse ziektekostenver- 
zekeraars vergoeden een EHBO cursus. Dit 
diploma leidt ook op tot Eerste Hulp aan 
Kinderen) 
* bij voldoende deelname 

 

WEET JIJ WAT JE DOEN MOET ? 
 

Als er iemand jouw hulp nodig heeft! 
 

1001 redenen om te leren wat u dan moet doen !! 

De aanbieding is geldig van 10 t/m 16 oktober

2 + 1

De Stichting Evenementen Zuidlaardermarkt
heeft ook dit jaar weer

een attractief programma kunnen samenstellen.
We willen dan ook onze 

hoofdsponsor

Rabobank
Assen en Noord-Drenthe

& 
alle overige sponsoren 

heel hartelijk bedanken!

De randactiviteiten zijn alleen mogelijk door sponsoring
van bedrijven en instellingen.

 Als wij volgend jaar niet bij u aankloppen
mag u dat gerust bij ons doen.

U heeft maar één paar ogen, dus daar bent u zuinig op. Maar wist u
dat het ook heel verstandig is om met regelmaat uw netvlies  te laten
controleren? Met geavanceerde EasyScan apparatuur maken wij hoog-
waardige foto’s van beide ogen. Op deze foto’s kunnen we aan de
hand van het netvlies zien hoe gezond uw ogen zijn.

De EasyScan netvliescamera
maakt het mogelijk om diverse
oogaandoeningen al in een
vroeg stadium te signaleren
en een passende behandeling
te starten. Hierbij kunt u den-
ken aan oogziekten, zoals
macula degeneratie of glau-
coom.



www.mannenmode-londeman.nl
de gewoonste zaak van Sappemeer

  Noorderstraat 119 - Tel. 0598 - 392 991
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 09.00 - 18.00 uur

BRAM’S PARIS SPIJKERBROEK NODIG?BRAM’S PARIS SPIJKERBROEK NODIG?
BIJ LONDEMAN VOLOP VERKRIJGBAAR!BIJ LONDEMAN VOLOP VERKRIJGBAAR!

Overhemden en shirtsOverhemden en shirts
44.95 - 39.95, ook grote maten t/m 5XL 
ook warme flanel overhemden aanwezigook warme flanel overhemden aanwezig

nu  2 2  voor 6699..5050

SStretch spijkerbroekentretch spijkerbroeken
Nu ook SlimFit.                 en

Normaal 49.95  nu  2 2  voor 8989..5050
Borgweg 83

9608 TG  Westerbroek
Tel. 06 - 252 157 07

Email: 
info@salonnaturallooks.nl
www.salonnaturallooks.nl

UITSTRALING IS SCHOONHEID
Vergoeding zorgverzekeraar mogelijk

Beroemdheden wereldwijd gingen 
voor definitief ontharen 
met de Soprano Ice

• In 6 tot 10  
behandelingen klaar

• Meest veilige medische 
laserapparaat

• Medisch geschoold  
ontharingsspecialist

“DAMES, SCHEREN IS VOOR HEREN”
DEFINITIEF ONTHAREN

Stationsweg 46

Zuidlaren
Tel. 050 - 409 1918

Tot ziens in de Tot ziens in de 
winkel, wij helpen winkel, wij helpen 

u graag. u graag. 
Gonny, Jan, Gonny, Jan, 

Pietsje en MarietaPietsje en Marieta

Groot assortiment (scheur-)
kalenders en agenda’s

• Lektuur- en kadoartikelen • Pasfoto’s (RDW-erkend)
• OV-oplaadpunt  •  PostNL en ING servicepunt   
• Wenskaarten  •  Lotto, krasloten, Staatsloterij

OPGELET !
Maak kans op een
goed gevulde 

GOODY BAG *
bij aankoop van 
een kalender/agenda

*meer info in de winkel

Tweewielerservicepruis.nl

Oude Asserstraat 15a • Vries • 06 - 2151 3888 • Open: wo. en do. 9.00-17.00 uur (ma., di. en vr. op afspraak)

Ook 
verkoop en 

onderhoud
rollators

Wij maken je 
oude fiets weer 

als nieuw!
(Vooraf prijsindicatie)
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RadioNL presenteert:
Op Volle Kracht Artiestenshow

Wimmie
Volkszanger Wimmie (Bouma), afkom-
stig uit Zwolle, werd bekend met zijn 
nummer ‘De ring die jij draagt’, dat 
voor het eerst werd uitgebracht in 2009. 
Het gelijknamige album, dat uitkwam 
in 2013, reikte tot de vijftiende plek in 
de Album Top 100. Voor ‘De ring die jij 
draagt’ ontving Wimmie in 2015 een 
Gouden Award. Met zijn single ‘Zo lang 
als het kan’ keerde Wimmie vorig jaar te-
rug naar de stijl én de liedjes met inhoud 
waarmee zijn carrière inmiddels zo’n 18 
jaar geleden van start ging. Tijdens de 
boerenprotesten tegen het stikstofbe-
leid bracht Wimmie eerder dit jaar, als 
onderdeel van duo Wimmie & Ekkel, 
het protestlied ‘Kom niet aan de boeren 
uit’. Daarnaast verraste Wimmie dit jaar 
met een heuse schlager: ‘Mijn kleine di-
amant’.

Marco Schuitmaker
De in Oude Pekela geboren Marco 
Schuitmaker (1999) heeft zichzelf al op 
jonge leeftijd goed op de kaart weten 
te zetten met singles als ‘Een nieuwe 
liefde’, ‘Zomernacht in Griekenland’ en 
‘Kom laat je horen’. In 2019 verscheen 
zijn debuutalbum ‘Mijn droom’, en van-
af het moment van release riep iedereen 
dat ‘Vuur en vlam’ dé hit van het album 
was. Deze track is daarom verschenen op 
single. ‘Vuur en vlam’ is een hippe, dans-
bare en zomerse track met moderne ele-
menten die duidelijk maakt dat Marco 
Schuitmaker een veelbelovende artiest 
is waar het publiek in de toekomst nog 
veel van zal horen. Marco is dan ook 
actief bezig een zangcarrière op te bou-
wen en dat vertaalt zich in een drukke 
agenda en optredens op grote evene-
menten.

Davey van der Sluis
Davey van der Sluis werd in 1992 gebo-
ren in Utrecht, groeide op in Norg en 
woont tegenwoordig in Erica. Zingen is 
de rode draad in zijn leven. Op de mid-
delbare school zong hij al in een school-
band, tegenwoordig gaat hij van feest 
naar feest en van kroeg naar kroeg. In 
2013 liet Davey van der Sluis zich voor 
het eerst zien aan het grote publiek. 
Hij was te zien in het succesprogramma 
‘Bloed, Zweet en Tranen’ op SBS 6. Hij 
betoverde de jury en het publiek met 
het liedje ‘Zij gelooft in mij’ van André 
Hazes. Meteen daarna bracht Davey zijn 
eerste single uit: ‘Als jij meezingt’. Het 
is een uitgesproken song in het genre 
nederpop/dance, iets dat het repertoire 
van Davey nog steeds kenmerkt. In 2018 
stapte Davey nogmaals in de spotlights 
van televisieland en nu in het succes-
programma ‘Topper Gezocht’ van SBS6. 
Een nog breder publiek begon Davey nu 
echt te kennen. Tijdens de coronapande-
mie zat Davey bepaald niet stil. Eerder 
dit jaar lanceerde hij zijn powerballad 
‘Dacht je nou echt’, later gevolgd door 
de single ‘Zeg geen nee tegen het leven’. 
In november hoopt Davey van der Sluis 
zijn nieuwe single te presenteren.

Hessel & Ineke
Hessel is geboren en getogen in Aduard 
en al sinds zijn vijftiende actief als DJ en 
presentator van drive-in-shows, bruilof-
ten, karaokeshows en zelfs modeshows. 
Bij karaokeshows moet altijd iemand 
beginnen om de sfeer erin te brengen: 
zo is Hessels zangcarrière begonnen. In-
eke, geboren en getogen in Bolsward, 
zong als klein meisje al en stond op ze-
venjarige leeftijd al op het podium tij-
dens een bruiloft in haar familie. In 2017 
troffen Hessel en Ineke elkaar bij een 
supermarkt in Bolsward waar Ineke op 
de vleeswarenafdeling werkt. Het bete-
kende het begin van hun liefdesrelatie. 
Om elkaar te leren kennen toerden ze 
drie weken met een camper door Euro-
pa. Tijdens deze reis bleek dat Hessel en 
Ineke exact dezelfde muzieksmaak heb-
ben. Hun eerste gezamenlijke tweestem-
mige noten waren geboren en werden 
gedeeld op social media. En zo werd het 
liedje ‘Alles in het leven’ van Duo Onbe-
kend de start van het duo Hessel & Ine-
ke. Dit werd opgemerkt door producer 
Frank Verkooyen, en via hem kwamen 
de eerste singles van Hessel & Ineke uit: 
‘De deur staat altijd open’ en ‘Oh me oh 
my’. 

RadioNL komt op maandag 17 oktober met de Op Volle Kracht Artiestenshow naar 
Zuidlaren. Van 20.00 tot 0.00 uur zijn er optredens van Wimmie, Marco Schuitma-
ker, Davey van der Sluis, Bert Zwier en Hessel & Ineke. De toegang tot de Op Volle 
Kracht Artiestenshow aan de Brinkstraat is gratis.

Bert Zwier
Elke week kiest RadioNL de Hollandse Nieuwe. In de eerste week van november 2021 
was dat ‘Elke dag is weer ’n feest’ van Bert Zwier. Toepasselijk, want Bert Zwier staat 
ook wel bekend als ‘de zingende visboer’. Hij verkoopt naar eigen zeggen de lekker-
ste kibbeling van Groningen en weet het publiek daarnaast geregeld te trakteren op 
vrolijke Nederlandstalige meezingers. In de coupletten van ‘Elke dag is weer ’n feest’ 
bezingt Bert Zwier de dingen die je als mens moet overwinnen in het leven, om dan 
in het refrein vast te stellen dat je er toch vooral een feestje van moet maken. Deze 
zomer presenteerde Bert Zwier zijn nieuwe single ‘Je weet ’t altijd beter’, een nummer 
met een heerlijk zomerse vibe. Hiermee bevestigde hij wat het publiek inmiddels van 
hem gewend is: als Bert Zwier met iets komt, dan ís het ook iets.



Zuidlaardermarkt actieZuidlaardermarkt actie
Koop, kies een ballon 
en WIN!

Kerkbrink 4B Zuidlaren, Tel. 050-4094474 / 06-20196006

WWW.INDIGOBODYWEAR.NL
Volg ons ook op

Zaterdag  
15 oktober
(09.30 - 17.00 uur) 
en Zondag
16 oktober
(13.00 - 17.00 uur)

Op beide dagen Op beide dagen 
heeft u heeft u 

gegarandeerd gegarandeerd 
een leuke prijs een leuke prijs 

bij uw aankoop. bij uw aankoop. 

U maakt kans U maakt kans 
op o.a. op o.a. 

• een badjas van  • een badjas van  
 het mooie merk  het mooie merk 
 Vossen Vossen

• Lingerie giftcard, • Lingerie giftcard, 
 t.w.v. € 20.00  t.w.v. € 20.00 

• Herenshorts • Herenshorts 

• en nog veel meer • en nog veel meer 
 leuke prijzen. leuke prijzen.

Voor al Uw Diervoeder
& accessoires

Openingstijden:
Ma. 12.00-18.00 u.Di. t/m vr. 9.00-18.00 u.
Za. 9.00-17.00 u.

De Hullen 1k, 9468 TE  Annen, 0592 - 465 687, info@handelsondernemingboxem.nl

Exclusief in het Noorden en vanaf nu bij ons verkrijgbaar:  
Vers ingevroren puur vlees voor uw hond en kat. Diverse smaken.

 Nu mooie 

bolchrysanten XXL 
en schuttinghangers 

met pepers

Buiten/tuinplanten nu met 40% korting

NIEUW: Wij hebben ons assortiment
honden- en kattenvoer uitgebreid!

Honden- en kattenvoer 
nu 2e zak met 30% korting

Alle combinaties mogelijk!

Van ontwerp naar ideale kast op maat

Maatwerk in
Schuifwanden

Kledingkasten

Boekenkasten

Inloopkasten

Wandmeubelen

Met een kast op maat krijg je ruimte, gemak en een 
luxe uitstraling.  

Laat je inspireren en verrassen in onze showroom. 
Kom gerust langs voor een gratis adviesgesprek.

Bert  Rona
K a s t e n s p e c i a l i s t

SHOWROOM
Onlandweg 5,  9482 TC |  Tynaar lo

Mail je vraag naar:  
info@kastvisie.nl

Voor informatie bel ons gerust: 
0592 762 022 

kastvisie.nl



Wij helpen jou verder.

Of je nu een ideale starterswoning zoekt of een woning 

met een plek voor al je huisdieren. Wat je ook kiest,  

je wil dat ieder huis als jouw thuis voelt.  

Dat begrijpen we. Daarom luisteren we naar jouw 

wensen, zetten onze ervaring in en bekijken ieder huis 

kritisch. Daar kun je van op aan.

Tot ziens,

makelaars voor het leven

Jij zoekt 
een huis 

met ruimte 
voor een 
paard in  
de gang

Dé Wijnwinkel
Openingstijden:

Woensdag 13.00 - 18.00 uur
Donderdag 10.00 - 18.00 uur

Vrijdag 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

En op afspraak

Les Grands Vins
Kerkbrink 6a
9471 AK Zuidlaren
      06-22937741
      @LGVZuidlaren
      @LGVZuidlaren

Dé Wijnwinkel
Openingstijden:

Woensdag 13.00 - 18.00 uur
Donderdag 10.00 - 18.00 uur

Vrijdag 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

En op afspraak

Les Grands Vins
Kerkbrink 6a
9471 AK Zuidlaren
      06-22937741
      @LGVZuidlaren
      @LGVZuidlaren

Dé Wijnwinkel
Openingstijden:

Woensdag 13.00 - 18.00 uur
Donderdag 10.00 - 18.00 uur

Vrijdag 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

En op afspraak

Les Grands Vins
Kerkbrink 6a
9471 AK Zuidlaren
      06-22937741
      @LGVZuidlaren
      @LGVZuidlaren

Zuidlaarderbollen 
2 voor € 12,00

Zuidlaarderbol
& Roggebol 

samen voor € 10,00

Zuidlaarderbol
& Drentse Turf 

samen voor € 12,00
Aanbiedingen geldig

van zat. 15 t/m zat. 22 oktober


