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Weekmarkt voorgoed van De Deel
De weekmarkt in Emmeloord was donderdag voor het laatst op De Deel. Een gedenkwaardig feit,
want de markt is altijd op De Deel gevestigd geweest.
EMMELOORD
-De markt is verplaatst, omdat deze week begonnen
wordt met het bouwrijp
maken van De Deel. De markt
staat vanaf donderdag 5 april
op het Kettingplein en het
parkeerterrein bij de Jumbo.
Op het Kettingplein duurt de
markt bovendien voortaan
tot 15.00 uur. De marktkooplieden op het parkeerterrein
vertrekken om 12.00 uur,
omdat zij ’s middags in andere plaatsen staan.
De marktkooplui staan overwegend welwillend tegenover
de verhuizing naar het Kettingplein, al hebben ze wel
hun bedenkingen. Negatieve
reacties komen voornamelijk
van marktbezoekers, al slaan
die meer op de herinrichtingsplannen voor De Deel
dan de verplaatsing van de
markt. Mevrouw Wever uit
Emmeloord-West rijdt met
haar scootmobiel over de
markt om een visje en een
bloemetje te halen. Ze noemt
de verhuizing ronduit
‘slecht’, om reden dat ze De
Deel als plein niet missen wil.
Bovendien was de markt op
De Deel voor haar makkelijk,
omdat ze op donderdag vrijwilligerswerk doet in ‘De
Trefhoek’ aan de overkant.
Nu moet ze verder rijden,
maar dat neemt niet weg dat
ze wel eens op de nieuwe
locatie wil gaan kijken.

‘Twee markten’

Van Loon Brood- en Banket
uit Zwartsluis staat al op de
weekmarkt zolang de markt
er is. ‘Mijn vader is hier begonnen en ik heb het later
overgenomen’, zegt Henk van
Loon. Hij noemt het tijdstip
van verhuizing ‘niet gunstig’.
‘Iedere verandering is moeilijk en we hebben de tijd niet
mee. Ik heb de laatste tien

Henk van Loon had het liefst de markt zien verhuizen naar de Paardenmarkt.
jaar de markt alleen maar
zien teruglopen. De levenswijze van mensen is veranderd en het internet kon wel
eens de doodsteek voor de
markt zijn.’ Van Loon had het
liefst de markt in zijn geheel
zien verhuizen naar de Paardenmarkt. Als lid van de
marktcommissie had hij daar
ook voor gepleit, ‘maar de
gemeente wilde daar niet van
weten. Je hebt nu als het
ware twee markten en ik
denk dat dat slecht voor de
klandizie is.’ Dat geldt met
name voor de opsplitsing in
tijd. Van Loon’s nieuwe standplaats is op het parkeerterrein. ‘Je krijgt nu dat mensen
denken: ‘We gaan vanmiddag
wel naar de markt’, maar dan
zijn wij al weg.’

Beurstijd

Hans Rigter uit Zwartsluis
heeft de glorietijd van de

weekmarkt in Emmeloord
ook meegemaakt. ‘Vroeger
had je hier op donderdagmorgen in ’t Voorhuys de aardappelbeurs. Al die boeren namen hun vrouwen mee en
die gingen intussen naar de
markt. Toen de beurs verdween, merkten wij dat
meteen. Later is de beurs wel
weer teruggekomen, maar
niet de vrouwen. Die werken
allemaal en hebben geen tijd
meer om naar de markt te
gaan.’
Rigter startte in 1972 met een
‘stille kraam’, een vaste
standplaats en is later standwerker geworden. Met zijn
vlotte babbel verkoopt hij
doosjes ‘hakhoning’, brokjes
geharde honing met anijs,
menthol en eucalyptus.
‘Straks als het warmer wordt
loopt dit niet meer en dan
stap ik weer over op de spekkies, daar kennen de mensen
mij het beste van’. Hij ziet
wel hoe het uitpakt op het
Kettingplein. Dichter tussen
de winkels kan een voordeel
zijn. ‘Je hebt elkaar nodig, al
zullen er altijd winkeliers
zijn die zeggen er last van te
hebben. Maar als we verder
weg staan, hebben ze er ook
last van’.

‘Sec’

Stoffenhandelaar Marten
Petrus uit Franeker staat sec
tegenover de verhuizing. ‘Ik
sta hier pas sinds vier maanden en de verkoop van stoffen begint doorgaans in april
weer goed te lopen.’ Dat hij
op zijn nieuwe stek tot drie
uur ’s middags kan blijven
staan, vindt hij alleen maar
gunstig.
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‘Vietnamese’ stroopwafels

Lokkie Goudse Stroopwafels
uit Zwolle heeft een gouden
locatie op zijn hoekje op De
Deel. Waarschijnlijk ligt het
mede aan de man zijn Aziatische innemendheid, maar bij
zijn kraam is altijd aanloop.
Scholieren die in een tussenuur kruimeltjes halen; moeders die verse stroopwafels
mee naar huis nemen en hun
kind in de buggy een zakje
kruimeltjes toestoppen;
fietsers die moeten stoppen
voor het verkeerslicht en de
verleiding van de heerlijk
geurende Hollandse lekkernij
niet kunnen weerstaan.
Waarschijnlijk is de afname
met de kou zoals van afgelopen donderdag groter dan op
een zomerse dag? ‘Nee’, weet
Lokkie, ‘stroopwafels zijn
altijd in trek’.
Vijf jaar geleden stapte hij
over van Vietnamese loempia’s op stroopwafels. ‘De
vorige eigenaar kon geen
opvolger krijgen. Ik stond
hier samen met mijn zus in
een Vietnamese kraam, toen
hij mij voorstelde om zijn
kraam over te nemen.’ De
Vietnamees had natuurlijk
zijn bedenkingen. ‘Het leek
me heel moeilijk, maar ik
heb een jaar samen kunnen
werken met de vorige eigenaar. Toen durfde ik het wel
aan.’ Ondanks zijn mooie
locatie staat Lokkie positief
tegenover de verhuizing. ‘Ik
ken de situatie daar nog niet,
maar het gaat vast goed komen. We verhuizen uiteindelijk met z’n allen en we staan
daar tussen de winkels.’
Margé Hof

