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Voor reparaties van K.T.V -

Schotel apparatuur

wasmachines - 
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De Hoofdprijs van de vrijdagavond

wordt u aangeboden door:



Herberg De Roskam
P e n s i o n  -  u i t s p a n n i n g

Ruud en Toos Molenkamp

Dorpsstraat 27

7975 AN Uffelte

Tel.: 0521 35 1766

Fax: 0521 35 1162



6 - 7 - en 8 juni
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Een woord vooraf van de feestcommissie

Het jaar vordert al weer snel, en we zitten al weer een paar weken voor het feest.

Iedereen is al volop aan het bedenken en versieren van wagens en of andere  

uitingen voor de optocht.

De feestcommissie is het hele jaar bezig geweest om het feestprogramma 

samen te stellen.

We hebben geprobeerd een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden, 

met als hoogtepunt natuurlijk de traditionele optocht en Revue avond.

Het volledige feestprogramma treft u verderop in deze feestgids aan, en ook op het

internet staat alles over het feest van 2008.

In de bezetting van de feestcommissie heeft een aantal wijzigingen 

plaatsgevonden. Zo hebben we tijdens de jaarvergadering afscheid genomen van 

Annet Klomp.  Annet heeft een aantal jaren het penningmeesterschap onder haar

hoede gehad en dit overgedragen aan Hilco Benning.

Langs deze weg willen we haar nogmaals bedanken voor haar inzet.

De feestcommissie vertrouwt erop dat we samen met de Uffelter bevolking  weer een

geweldig feest kunnen maken. 

Tot ziens op het feest!

De feestcommissie

Bert Kraal (voorzitter)
Andre Wever (secretaris)
Hilco Benning (penningmeester)
Bertha Pruntel
Marcel Martens
Roelof Timmer
Sander Krabbe
Roel Timmerman
Brenda Tiemens
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INFORMATIE

Keuring van Tuinen, Straten, Bogen en Taferelen

Graag verlichting aan om 22.00 uur.
De tuinen, straten, bogen en taferelen worden gekeurd door een 
deskundige jury op DINSDAG 3 JUNI.
Mensen die willen deelnemen aan de keuring van de tuinen, straten,
bogen en taferelen, moeten zich van tevoren opgeven.
Alleen deelnemers die zich van tevoren hebben opgegeven doen mee met
de keuring en alleen zij komen voor een prijs in aanmerking.
Dus als u zich niet opgeeft, doet u niet mee.
Ook aangeven gehuurd of zelf gemaakt.

Opgave: Telefonisch of schriftelijk voor maandag 2 juni
Bij: Andre Wever 351753 of 

info@uffelterfeest.nl

Dit jaar is er weer een route gemaakt voor het bekijken van de 
straatversiering,  De route is zo opgezet dat het van belang is om de 
straatversiering in rijrichting te plaatsen. 
De bordjes zijn aangeboden door Kluss’nbussie Henk Grit.

De feestcommissie besteedt ook dit jaar extra aandacht aan de 
keuring van al deze versieringen. 
Daarom dit jaar weer een originaliteitsprijs.
(dit geldt voor eigen gemaakte versieringen)
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Voor reparaties van K.T.V - Schotel 

apparatuur wasmachines  

klein huishoudelijk apparatuur.

T e l . 0 5 2 1 - 3 5  1 2 4 2

Waar
valt er
nu nog
iets te

winnen?



Havelte: 0521 34 3167

Ruinerwold: 0522 48 2346

Dwingeloo: 0521 59 3254

Bogen en Wagens
De bogen moeten een doorrijhoogte hebben van tenminste 4.30 meter.

De wagens mogen niet hoger zijn dan 4.00 meter en de gehele route 

kunnen afleggen. Alle maten gelden vanaf de begane grond, maar houdt

er wel rekening mee dat bij bogen de hoogte geldt vanuit de as van de

weg. Bogen moeten de weg geheel overspannen.

Aanmoedigingsprijs
Ook dit jaar zal er weer een aanmoedigingsprijs worden uitgereikt.

Deze prijs wordt door een onafhankelijke jury bepaald.

Hiervoor is een prijs van 50 euro beschikbaar gesteld. 

Wisselbekers
Voor de eerste prijzen van de versierde wagens zijn de wisselbekers van

LOONBEDRIJF DOLSMA beschikbaar.

Voor de straatversiering is er tevens ook een wisselbeker beschikbaar

gesteld.

Bloemen bestellen
Bloemen kunt u bestellen bij De Bloemerij:

Uffelte: 35 1151 Havelte: 34 3168
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DAMES-en HERENSALON

HAARSTUDIO MB

* Great length hair extentions

Geopend van:

08.30 uur - -18.00 uur...

Dinsdag tot 20.00 uur...

* Wij komen ook bij u aan huis.

U bent van harte welkom op:

Dorpsstraat 49- Havelte Tel: 0521 - 343915.

Lindenlaan 91- Uffelte Tel: 0521 - 351417.

VOOR WATERBRONNEN

EN ALLE BENODIGDHEDEN

VOOR UW TUIN BEREGENING

vof DOLSMA
RIJKSWEG 33

UFFELTE TEL: 0521-351298

MOB. 06 53812306

* POMPEN - HYDROFOORSETS * AANLEG VAN TUINBEREGENING

* ONDERGRONDSE TUINBEREGENING *DRINKWATER (KOEIEN PAARDEN ETC)

* TUINSLANGEN * STUIFVRIJ HOUDEN PAARDENBAKKEN

* SPROEIERS * WATERBRON VANAF € 195,00



OPTOCHT VAN VERSIERDE WAGENS

Op de volgende pagina staat de route van de optocht beschreven.

Wagens van de Oosterveldschool moeten de Schoolstraat naderen 

vanuit de richting Lindenlaan. De overige wagens moeten de Schoolstraat

naderen vanuit de richting Zuidstraat. Men wordt vriendelijk verzocht om

bovenstaande rijrichting te volgen, zodat er geen problemen ontstaan bij

het keuren van de wagens.

DE KEURING VINDT PLAATS AAN DE SCHOOLSTRAAT

TUSSEN SEEGERS EN DE SCHOOL.

KEURING VAN DE WAGENS BEGINT OM 9.00 UUR.

De versierde wagens dienen de gehele route mee te rijden.

(ze moeten over de bruggen kunnen)

De jury en de feestcommissie beslissen samen bij twijfel of het een 

versierde wagen is of in de categorie allerhande valt.

Ook kijkt de jury tijdens het rijden of de wagens dezelfde samenstel-

ling hebben als bij de keuring. Tevens wordt er gekeken of de 

“stukjes” die zijn opgevoerd bij de keuring ook worden voortgezet

tijdens het rijden. Is dit niet het geval dan kan de jury hiervoor

punten in mindering brengen.

De categorie allerhande moet zich melden bij de school voor de 

keuring dus niet door de keuring bij Seegers.

Mochten er vragen of problemen zijn, dan kunt u de feestcommissie 

bellen tussen 8:00 uur en 9:00 uur bij Herberg de Roskam. Tel. 351766.
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Zondagavond 8 juni

Aanvang:21.00 uur

de Stemmingmakers
Een dijk van een band met een oer-Hollands en uitnodigend 

repertoire. ‘De Stemmingmakers’ zijn en blijven echte feestbouwers

LET OP!!!!!!     Voorverkoop:
De feestcommissie houdt voorverkoop voor zondagavond .

De kaartjes kosten 7,50 euro.
De kaarten zijn te verkrijgen bij Herberg De Roskam

De verkoop start op maandag 19 mei. Einddatum 1 juni.
Verkoop aan de tent 10,00 euro.
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6 - 7 - en 8 juni

Kermis op het Feestterrein

De Kindermolen is gratis

5

Route van de wagens 

Start Schoolstraat - Dorpsstraat 1 - Zuidstraat 2 - Lindenlaan 3 -

Vlasbergen 4 - Vijverlaan 5 - Liezenveenweg 6 - Dorpsstraat 7 -

Schoolstraat 8 - Pauze bij de tent - Zuidstraat 9 - Egginkstraat 10 -

Dorpsstraat 11- Lindenlaan 12 - De Goorn 13 - 

Pauze bij De Molensteen Vlasbergen14 -  Vijverlaan 15 - 

Dorpsstraat 16 - Schoolstraat 

einde + prijsuitreiking in de feesttent

meubelen

slapen

stoffering

projecten

advies

zonwering

Meppelerweg 1A

7963 RV Ruinen

Telefoon:0522-47 17 40

Vrijdagavond koopavond

Maandag gesloten
S N O E K E N

R
U

IN
E

N

veelzijdig in wonen

VERHUUR VAN PUIN,

AFVAL EN OPSLAG

CONTAINERS

VERKOOP VAN COMPOST

EN STRAATZAND

v.d. Sluisweg 1 - 7975 PL Uffelte - tel. 0521-35 12 24 - fax: 0521-35 15 28



Zondagmorgen 8 juni

Aanvang: 10.30 uur

Entree: Gratis  Koffieconcert:

Zondagmiddag 8 juni

Spelletjes

Aanvang: 14.30 uur

Bij opgave: 14.00 uur

Met onder andere:

Ringsteken

Waterspel

Stoeltjes dansen

196

100%
FEEST

WWW.HOLTIES.NL VOOR INLICHTINGEN EN BOEKINGEN

BEL 0522 - 471 471

...ook voor dit feest
zijn de artiesten

geboekt bij:

Muziek: BLOW OUT
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Zaterdagavond 7 juni

Aanvang:21.00 uur

Glamourama
Glamourama! is een 12-koppige, spetterende formatie met aan het

front vier vrolijke zangeressen, die herkenbare en vrolijke partypop

ten gehore brengen. Met de hits van artiesten als Abba, de Dolly Dots,

Grease, Luv' en vele Songfestival Krakers zorgt dit kleurrijke 

gezelschap spontaan voor een bijzonder goed humeur én een 

superfeest  van nimmer aflatende vrolijkheid  en danslust!

KEVIN SMIT

LET OP!!!!!!     Voorverkoop:
De feestcommissie houdt voorverkoop voor zaterdagavond .

De kaartjes kosten 12,50 euro.
De kaarten zijn te verkrijgen bij Herberg De Roskam

De verkoop start op maandag 19 mei. Einddatum 1 juni.
Verkoop aan de tent 15,00 euro.

2007

www.uffelterfeest.nl

Zie alle foto’s van 

2006 & 2007op
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Huishoudelijke mededelingen

Aansprakelijkheid

Deelname aan de festiviteiten tijdens het Uffelterfeest geschiedt

geheel op eigen risico.

Bestuurders en motorvoertuigen dienen bevoegd te zijn en aan alle

wettelijke eisen te voldoen. De Feestcommissie heeft tijdens de optocht

ontheffing voor het vervoer van personen op praalwagens, mits aan

bovenstaande eisen wordt voldaan.

Maakt kennis met onze:
--Fitnessruimte
--Conditiemeting
--Kinderopvangruimte
--Programma’s voor gewichtscontrole en beweging

PRAKTIJK VOOR
FYSIOTHERAPIE & FYSIO-FITNESS

E.J. REINSTRA
Gespecialiseerd in het laten bewegen van ouderen en moeilijk beweegbaren

8



16

Vrijdagmiddag 6 juni

School & Ouderenmiddag

9

Zaterdagmorgen 7 juni

De aanvangstijd van de optocht is net als vorig jaar om 10.00 uur.

De keuring van de wagens begint om 9.00 uur tussen Seegers en de
Oosterveldschool.

De optocht wordt muzikaal begeleid door:

DE BAZUIN UIT SCHEERWOLDE
& 

TOP UIT ONNA

Zaterdagmiddag
In de feesttent is er na afloop van de prijsuitreiking muziek van 

Allround orkest COSY

Mensen die niet op eigen gelegenheid naar de feesttent kunnen,

moeten even contact opnemen met de feestcommissie

Tel.: 35 1753 of 35 1766

Tent open: 12.30 uur

Aanvang middag: 13.00 uur

Entree: Gratis

De week voorafgaand aan het Uffelterfeest staat voor de schoolkinderen

in het teken van Circus Project!!!

Een project met als eindresultaat een middagvullende circusvoorstelling.

door Circus in bedrijf van STT-produkties

Het circusproject houdt in dat we met de kinderen meerdere dagen 

werken aan verschillende acts, die vrijdagmiddag opgevoerd worden in een

levensechte circusvoorstelling voor ouders, opa's, oma's en andere 

belangstellenden. Leerlingen gaan aan een circusact werken, die zowel 

afgestemd is op hun leeftijd, als wel op hun mogelijkheden. Er wordt gewerkt

met circustechnieken, zoals jongleren met Chinese bordjes, 

balletjes, diabolo's, doekjes, devil-sticks, ringen. Balanceren leer je bij bal- en

tonlopen, ladders, rolo-rolo, etc.. Naast circustechnieken is er volop aandacht

voor spel zoals: tijgers, clowns, paarden- en drakendans, fakirs en nog veel

meer. Het circusproject is een onvergetelijke ervaring, waar deelnemers, 

begeleiders en publiek nog lang over na zullen praten.

Na afloop  BINGO
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Heerlijk ijs gemaakt van dagverse koemelk en alleen natuurlijke

ingredienten.

Tevens ook verkoop van andere streekproducten in de ijssalon,

zoals kaas, wijn, jam, enz.

Ijssalon dagelijks geopend van 13.00 tot 19.30 uur.

Ijsboerderij van der Linde, wolddijk 23, Ruinerwold

Schenkel, weg achter de Es 2, Uffelte

Drentse koe ijs......

...... een lekker drents product.

Ambachtelijk bereid

10

R.Schenkel
voor al uw straatwerk
* sierbestrating
* opritten
* reparaties

Lindenlaan 83
7975 AG uffelte
tel: 0521-351838
mob: 06-13014078

Swellesturt
feestkledingverhuur

Molenstraat 6A

8391 AJ Noordwolde

Tel. 0561 433348

Bel tijdig voor een

afspraak



Vrijdagavond 6 juni

De Uffelter dorpsrevue
Aanvang: 20.30 uur

Entree: 5 euro
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Deze revue wordt spetterend dan ooit met tal van bekende 

en onbekende artiesten !!

Met de doldwaze gebeurtenissen van de Uffelters zelf.

Dat niet alleen zo komen niet alleen het Uffelter Popkoor de groep versterken maar zijn

er ook diverse gastoptredens van andere Nederlandse toppers !!

Kom tot zien !! Komt dat zien !!!

Nu spettender dan ooit, de Uffelter Dorpsrevue.

Zo hebben wij dit jaar een aantal Uffelters bereid gevonden om de revue te komen ver-

sterken. Daarnaast hebben Richard Stevens en Harold Willems vorig jaar te kennen

gegeven om dit jaar niet meer mee te doen. Wij danken jullie hartelijk voor jullie inzet

de afgelopen jaren.

De nieuwe spelers binnen de groep zijn Roelien Huisman, Gerrie Kipping, Mark Liezen,

Erik Brink, Leonie Willems en Kim Klooster. Wij heten deze mensen van harte welkom

binnen de groep.

Met zijn allen proberen wij er weer een mooie avond van te maken, gezien de gezellige

en vele lachsalvo's gedurende de repetities gaat dit zeker lukken.

Tevens willen wij van de gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers (alvast) te

bedanken voor hun tomeloze inzet voor dit jaar. Zonder deze vrij-

willigers zal het steeds moeilijker worden een revue zoals deze neer

te zetten.

WIJ BEGROETEN U GRAAG IN DE FEESTTENT

OP VRIJDAGAVOND 6 JUNI !!

Tot dan

De revuegroep

Tijdens de revue wordt een verloting gehouden.

De hoofdprijs wordt dit jaar aangeboden door:

Bruinenberg uw electro vakman

11

I N S T A L L E R E N I S E E N VA K A P A R T

G A D A A R O M N A A R

Dorpsstraat 2a - 7975 AP Uffelte

Telefoon: (0521) 35 14 88 - fax: (0521) 3511 11

* ELECTRA

* GAS

* WATER

* SANITAIR

* CV

* ALARM

* ZINK

* KOPER

DE GOORN 30

UFFELTE

PAARDEMAAT 21H

MEPPEL 0521 - 351823

D e  G o o r n  1 4  -  7 9 7 5  B V  U f f e l t e

Te l : 3 5 1 1 9 3  F a x : 3 5 1 8 9 6
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Onderhoud

Nieuw- en verbouw

Schoolstraat 1

7975 AB Uffelte

0521-351229 / 351628


