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Heel Drenthe neemt voorproefje op Kerstmis
Glühwein, Victori-
aanse kleding,
spulletjes uit
grootmoeders tijd
en veel kerstarti-
kelen. Met de
kerst in het vizier
werden afgelopen
weekend diverse
markten gehou-
den. Een greep.
LEONIE SINNEMA
HARALD BUIT

Vrouwen in lange jurken,
mannen in zwarte pand-
jesjas en dito hoge hoed.
Annen en inwoners lijken

zaterdag rechtstreeks weggerukt uit
het decor van Charles Dickens’ A
Christmas Carol. De kerstmarkt, dit
jaar aan de Molenakkers, is sinds
acht jaar vaste prik. En de Victiori-
aanse inslag? ,,De schuld van een
van de leden van Dorpsbelangen”,
vertelt voorzitter Ype Tol grijnzend.
De kleding is van Anneke Greving,
die het zelf vermaakt en naait. ,,Het
zit heerlijk”, vertelt Henriëtte, die sa-
men met vriendin José zelfgemaak-
te macarons verkoopt. ,,Ik denk dat
ik dit vaker aandoe.”

Bij het openen van de markt zater-
dagmiddag miezert het. De bezoe-
kersstroom komt nog niet zo hard
op gang. ,,Maar dat komt wel”, zegt
Tol zelfverzekerd. ,,De meeste bezoe-
kers komen uit het dorp, die komen
zodra het droog is.” Waar het in An-
nen om draait? ,,De gezelligheid.
Voor het geld komen de standhou-
ders hier niet.” Het wordt donker en
droog, flakkerende vuurtjes lichten
de markt op. En Tol krijgt gelijk: het
is druk. De hoek met de glühwein-
tent is de overduidelijke hotspot.
,,Het is geslaagd als je mensen hoort
lachen”, vindt Tol. Kinderen krabbe-

len op de ijsbaan, mannen drinken
een biertje bij de stand van de voet-
balclub, vrouwen struinen langs de
koopjes.

Het traditionele tweedaagse
kerstrondje in Ruinerwold kon zich
gisteren geen beter winters decor
wensen, zou je denken. De gestaag
vallende sneeuw kleurde de wereld
langzaam wit, maar weerhield men-
sen er ook van op pad te gaan. Toch
liep het aan het begin van de mid-
dag, toen de wegen nog redelijk be-

gaanbaar waren, goed door bij de
tien deelnemende bedrijven, alle ge-
vestigd zijn in een monumentaal
pand.

,,Zaterdag hebben we wel zo’n

tweehonderd mensen in de winkel
gehad’’, vertelt Henk Smit van Op-
oe’s Erfenis, dat deze zondag eigen-
lijk ook jarig is. ,,Dertien jaar geleden
zijn we tijdens het kerstrondje ge-
opend.’’ Het winkeltje, met de in-
richting van een kruidenierszaakje
uit de jaren dertig, ademt sfeer en
nostalgie.

Maar de corebusiness is brood en
banket, benadrukt Smit. ,,En in de
zomerperiode ijs.’’ Deze zondag ko-
men de bezoekers echter ook voor

snoep, chocolade, koek en oude(re)
kerstversiering. ,,Zo’n piek’’, wijst de
ondernemer, ,,zie je toch nergens
meer. Hier wel.’’

Het restant marsepein van wat
ooit een varken is geweest, gaat ook
van de hand. ,,Heb ik vanavond
mooi een lekker stukje vegetarisch
vlees op het bord’’, grapt de koper.
En een flesje drank is evenmin te
versmaden. ,,Goed dooi blijven met
dit weer, zegt de dokter.’’ De harde
lach galmt door het winkeltje.

‘Goed dooi blijven
met dit weer, zegt
de dokter’

Klijnsma annuleert bezoek aan kerstmarkt in Wezup
Het had haar eerste publieke optre-
den moeten worden, maar commissa-
ris van de Koning Jetta Klijnsma
durfde het niet aan.
,,Zondagochtend kreeg ik bericht uit
Den Haag”, vertelt marktvoorzitter
Lars Hoedemaker. ,,Ze vond het erg
jammer dat ze niet kon komen.” Ze
lieten zich in Wezup door het bericht
niet uit het veld slaan. ,,Klijnsma

heeft een nieuw bezoek toegezegd.
Het is hier traditie dat we de vrijwilli-
gers van de markt in januari bedan-
ken met een gezellige middag. Ik heb
haar uitgenodigd dan langs te ko-
men.”
Klijnsma lanceerde bij haar aantre-
den in Drenthe de website tipdecom-
missaris.nl. Daarop kunnen mensen
stemmen op de evenementen die de

nieuwe commissaris zou moeten
bezoeken. De 27ste editie van de
kerstmarkt in Wezup had het eerst
uitje naar aanleiding van de website
moeten zijn. Over belangstelling had
het driedaagse evenement, dat
plaatsvindt in oude boerderijen en
schuren, overigens niet te klagen.
Duizenden bezoekers namen een
kijkje.

Drukte in het winkeltje Opoe’s Erfenis in Ruinerwold. FOTO GERRIT BOER

De Vrouwen van Nu waren twee dagen zoet met het bakken van knieperties op de
kerstmarkt in Annen. FOTO HARRY TIELMAN

Op de kerstmarkt in Wezup was het gisteren door de sneeuwbuien schuifelen geblazen. FOTO JAN ANNINGA


