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Jaarlijkse grote dorpsreünie. Hoe verder? 
,'22„‘ifx„acear.binatien, 

's-Graveland* Is het nog van deze 
tijd? Een groot evenement waar dui-
zenden mensen op af komen, geor-
ganiseerd door zo'n iso vrijwilli-
gers? In 's-Graveland lukt het tot op 
heden, de jaarmarkt kan vanavond 
weer beginnen. Ondanks steeds 
strengere regelgeving. 
De indrukwekkende feesttent staat 
al klaar aan het Noordereinde. Som-
migen hebben een week vrij geno-
men voor de opbouw. Het 37e jaar op 
rij is er een soort pop-up café plus 
concertzaal voor een week, het uit-
stervend fenomeen van het tent-
feest. Het blijft iets waar de relatief 
kleine dorpen in Wijdemeren het 
patent op hebben, zoals ook het Pa-
lingroken, de Feestweek Loosdrecht 
en Nederhorst on Ice. Duizenden 
bezoekers, elk jaar weer. Wel nu voor 
het eerst zonder grote inspirator en 
voorzitter van stichting Festivitei-
ten 's-Graveland Bert Looman, vorig 
jaar op 68-jarige leeftijd overleden. 
Maarten Steinkamp heeft het stokje 
overgenomen. Op de uitvaart van de 
betreurde Looman werd geopperd 
of hij ervoor voelde om Bert te ver-
vangen, vertelt Steinkamp. „Blijkt 
qua werk minder belastend dan ver-
wacht, er zijn tal van vrijwilligers-
ploegen die allemaal hun klus 
doen", klinkt het bewonderend. „En 
afgelopen maanden ging er heel wat 
over en weer op onze app." 
Deze ochtend is het een af en aan rij-
den van soms grote trucks, er wordt 
gesjouwd en schoongemaakt. Stein-
kamp en Raymond Fine, van de 
bouwploeg, blikken vooruit op weer 
een feestweekeinde. Met als van-
ouds morgen de veemarkt en brade-
rie met tegen de 200 kramen, van-
avond dj's voor jongere bezoekers 
en morgenavond artiesten als het 

Wij demeerse Triple X, Voice-finalis-
te Samantha en Peter Beense. „Mis-
schien niet voor iedereen de groot-
ste namen, zoals in het verleden de 
Earring, Anita Meijer,  Lee Towers en 
Doe Maar", weten de twee. „Dat 
hoeft ook niet. Mensen komen hier 
vooral voor de gezelligheid. Naar de 
grootste kroeg van Nederland." 

Ze omschrijven de jaarmarkt als 
'een grote dorpsreünie, een soort te-
rugkomdag voor wie in 's-Grave-
land en omgeving woont of woon-
de'. Maar hoe leuk en gevierd ook, 
wat bezinning op de formule kan 
geen kwaad, aldus Steinkamp. Hij 
wijst op strengere vergunningen 
om veiligheid te waarborgen, de uit- 

daging van het vrijwilligersbestand 
op peil houden en op het lastige 
werven van sponsors. „De jaar-
markt, gesteund door lokale boeren 
- al is Hennie de Haan die de grond 
beschikbaar stelt vorige week over-
leden - heeft zeker nog een hoog aai-
baarheidsgehalte. Maar de komende 
twee, drie jaar is het ook goed ons te 

herbezinnen. Moet het kleinschali-
ger? Ons meer richten op doelgroe-
pen als kinderen en mensen met een 
beperking, zoals we vorig jaar voor 
het eerst zeer geslaagd voor senio-
ren iets deden? Er kwamen liefst 150 
mensen op af, van tehuizen in de 
buurt. Ons ook richten op het lokale 
verenigingsleven?" 


