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Rodermarktparade

vermaakt duizenden bezoekers

Prachtig najaarsweer, duizenden
mensen langs de
route en zeventien versierde wagens. De Rodermarktparade kon
zaterdag niet
meer stuk.
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L

et me entertain you luidt het
thema van de 53ste Rodermarktparade. Het publiek
moet niet alleen vermaakt
worden door de fraai opgetuigde wagens, maar ook actief betrokken
worden bij de rondtoer door het centrum van Roden, vindt Volksvermaken Roden. We letten er speciaal op
deze zaterdagmiddag.
In de reclamecaravan rijdt een
open vrachtwagen vol drummers
mee. Op de maten van Hey sexy lady
van Gangnam Style zorgt de drumschool voor een harde beat in hartje
Roden. Prachtig passend bij het
mooie najaarsweer is natuurlijk de
Caribische steelband met drie
schaars geklede dames vol veren.
,,Brasilll, sambaaa”, roept de leadzanger. En natuurlijk het onvermijdelijke Zullen we maar, zullen we
maar, zullen we maar weer een potje
dansen”. Het geeft franje aan de parade.
We zien nog een vuurspuwer en
een cameragroep die het publiek
probeert te boeien. En natuurlijk
Amber Dijkstra (19) uit Winschoten,
de kersverse miss Noord. Daarmee is
het vermaak wel genoemd tijdens de
Rodermarktparade. Maar geen
mens die erom maalt. Het is fraai
weer, de bierkramen op de terrassen

Caribische
steelband met drie
schaars geklede
dames vol veren
staan wijd open, iedereen is vrolijk
en de kinderen en volwassenen op
en naast de paradewagens vermaken de duizenden bezoekers prima.
Grote vraag is wie de ereprijs, pu-

blieksprijs en eerste prijs bij de buurten en scholen wint. De jury geef de
uitslag om zes uur, net voordat de
tweede optochtronde begint. Een
gokje, Wildlands van obs De Poolster
uit Nieuw-Roden is een kanshebber,
net als de laatste wagen, De Toppers
van de bouwgroep Altena. Goede
bouwers, want die sleepten vorig
jaar ook de ere- en publieksprijs binnen.
Voorzitter Lammert Kalfsbeek
van Volksvermaken Roden ziet het

vanaf het balkon van hotel-restaurant Het Wapen van Drenthe goedkeurend aan. Hij ziet de zeventien
wagens, de muziekkorpsen en reclamewagens aan zich voorbijtrekken.
Bezoekers staan drie rijen dik langs
de route. ,,Hier doen we het voor.”
Met een portofoon houdt Kalfsbeek contact met de medewerkers
van Volksvermaken langs het parcours. Af en toe is er wat oponthoud
en staat de stoet stil. ,,Dat komt omdat de wagens een rotonde moeten

Bezoekers staan
drie rijen dik langs
de route. ,,Hier
doen we het voor”
nemen. Dan moet je als tractorchauffeur goed insteken. Dat gaat
wel eens mis.”
Een kleine dissonant is de ambulance met zwaailicht die plotseling

de stoet tegemoetrijdt en klem komt
te zitten voor Het Wapen van Drenthe. ,,Kalfsbeek pakt de microfoon
en roept ,,Mensen maak een beetje
ruimte.” Dat gebeurt en de ambulance kan zijn weg vervolgen. ,,Die moet
aan de andere kant van Roden zijn.
Niet handig om deze dag door het
centrum te gaan.”
Ach, Roden maakt zich er niet
druk om en gaat over tot de orde van
dag: feestvieren. Na zaterdagnacht
zijn er nog twee zware dagen te gaan.

Prijswinnaars Rodermarktparade
De uitslag van de 53ste Rodermarktparade is als volgt:
■ Ereprijs: obs De Poolster (Wildlands)
■ Buurten en verenigingen:
1. Nietap-Terheijl (Filmmuziek)
2. Cre-Active (Mardi Gras Festival)
3. NED (Griezelen met schurken)
Disney
■ Scholen:

1. obs De Poolster (Wildlands)
2. obs De Marke (Music(al) it is)
3. cbs De Hoeksteen (Er is er 1
jarig)
■ Publieksprijs: obs De Marke (Music(al) it is
■ Originaliteitsprijs: De Bomenbuurt
(Efteling)
■ Entertainmentprijs: VV Nieuw
Roden (De 3e helft)

