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Ruud en Toos Molenkamp
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7975 AN Uffelte

Tel.: 0521 35 1766

Fax: 0521 35 1162



4 - 5 - en 6 juni
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Een woord vooraf van de feestcommissie

Beste dorpsgenoten,

Het Uffelter School- en Volksfeest 2010 staat gepland op 4-5 en 6 juni.
Veel mensen  zijn al druk bezig met het bedenken en versieren.
Wij van de feestcommissie hebben het afgelopen jaar een gevarieerd programma
gemaakt en daarin is voor elk wat wils.

De Oosterveld school heeft dit jaar besloten om alleen op vrijdagmorgen een school-
programma te maken  dit in verband met de verbouwing van de school.
Dit heeft ons besloten om de “spelmiddag” weer leven in te blazen met kaarten 
sjoelen en een bingo en een sensationele “tentgolf”. Dit is niet alleen voor ouderen
maar voor iedereen.
Ook de revue is druk bezig om de vrijdagavond te vullen, en uiteraard op zaterdag-
morgen de grootste optocht Noord-Nederland. Voor de rest van het programma 
verwijs ik naar deze gids.

In de samenstelling van de feestcommissie is niets gewijzigd. Marcel Martens en
Roelof Timmer hebben er tot ons genoegen een termijn bij aangeplakt.

Ten aanzien van de jurering van de straatversiering hebben wij besloten om hier wat
extra aandacht en vernieuwing aan te brengen. Voor meer informatie hierover verwijs
ik naar pagina 7 van deze gids.

De feestcommissie vertrouwt erop dat we samen met de Uffelter bevolking  weer een
geweldig feest kunnen maken. 
Tot ziens op het feest!

Namens de feestcommissie,
Bert Kraal

Bert Kraal (voorzitter)
Andre Wever (secretaris)
Hilco Benning (penningmeester)
Marcel Martens
Roelof Timmer
Roel Timmerman
Brenda Tiemens
Hermina Klomp
Harald Kodden
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INFORMA TIE

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 & straten jur y op WOENSDAG 2 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 31 mei
Bij: Andre Wever 351753 of 

info@uffelterfeest.nl

Dit jaar willen we de jurering wat gaan aanpassen zoals is aangekondigd
op de jaarvergadering.

Zie pagina 7 voor meer informatie over de Straatversiering.

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.
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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
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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 enmoeten de gehele
route kunnen afleggen. Alle maten gelden vanaf de begane grond, maar
houd er wel rekening mee dat bij bogen de hoogte geldt vanuit de as van
de weg. Bogen moeten de weg geheel overspannen.

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

Hiervoor is een prijs van 50 euro beschikbaar gesteld. De wisselbeker is
beschikbaar gesteld door SCHILDERSBEDRIJF B. KLOMP

Wisselbekers
Voor de eerste prijzen van de versierde wagens zijn de wisselbekers van
LOONBEDRIJF DOLSMA beschikbaar gesteld.

Voor de straatversiering is er 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 lengths hair extensions

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 TUINBEREGENING

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 overde bruggen kunnen).
De jury en de feestcommissie beslissen samen bij twijfel of het een 
versierde wagen is of categorie allerhande.

Ook kijkt de jur y tijdens het rijden of de wagens dezelfde samenstel-
ling hebben als bij de keuring. Tevens wordt ergekeken 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.

De pauze is dit jaar bij de Molensteen.

Mochten er vragen of problemen zijn, dan kunt u de feestcommissie 
bellen tussen 7:30 uur en 8:00 uur bij Herberg de Roskam. Tel. 351766.
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Zondagavond 6 juni

Aanvang: 21:00 uur
Entree: € 10,00 

SmildegerRoet
SmildegerRoet speelt
alle soorten muziek
voor alle leeftijden.
Goud van oud, top 40,
Nederlandstalig, Rock
& Roll, etc

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

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

De verkoop start op maandag 17 mei. Einddatum 1 juni.
Verkoop aan de tent 10,00 euro.
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4 - 5 - en 6 juni
Kermis op het Feestterrein
De Kindermolen is gratis
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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 PLUffelte - tel. 0521-35 12 24 - fax: 0521-35 15 28

= feesttent

= rijroeute

= De Molensteen 

*

*



Zondagmorgen 6 juni
Kof fieconcert

Aanvang: 10:30 uur
Entree: Gratis   

Zondagmiddag 6 juni
Spelletjes

Aanvang:   14:30 uur

Bij opgave: 14:00 uur

Met onder andere:
Spectaculair Tonnetje steken
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:
De Traan

"De Traan" komt uit Borger (Drenthe) en wordt gevormd door een groep zangers en een
achtmansorkest, die zich vol overgave op de meest aanstekelijke levensliederen storten.
Hun unieke verschijning en presentatie waarborgt zowel een weemoedige sfeer als een

groot feest. Het is maar wat het publiek wenst. 
In de afgelopen twaalf jaren heeft "De Traan" zich ontwikkeld tot een concert- en 

feestkoor dat zijn weerga in het Noorden niet kent. Het kippenvel verschijnt op uw rug, 
de tranen van plezier wellen achter uw ogen en de drang om mee te zingen is groot. 
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Zaterdagavond 5 juni

Aanvang: 21:00 uur
Entree :      € 15

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

De kaarten kosten 10,00 euro.
De kaarten zijn te verkrijgen bij Herberg De Roskam

De verkoop start op maandag 17 mei. Einddatum 1 juni.
Verkoop aan de tent 15,00 euro.

Dat de Palingsound weer helemaal hot is weet iedereen 
getuige de vele nieuwe artiesten uit Volendam die momenteel met

veel succes door het land trekken. 
Het is dan ook logisch dat hier goed op ingespeeld wordt. 

Het repertoire van deze unieke band omvat o.a. de grootste hits van
The Cats, BZN, Canyon, Left Side, Jen Rog maar natuurlijk ook de

actuele hits van Jan Smit, 
Nick en Simon, 3J’s, Monique Smit en vele anderen. 

We hebben besloten om de jurering de straatversiering iet s aan te p assen’.

Voor de prijs van de straatversiering zijn wij van plan om uit de versierde straten 
2 mensen de andere straten te laten keuren en deze stemming meenemen met de
bestaande jury .
Bij opgave van de versierde straten  moeten 2 straatbewooners mee-keuren bij de
straatkeuring, graag de namen hiervan opgeven bij opgave straatversiering.

VOLENDAM ALIVE

Ook uw adres voor trouw en rouw werk

informatie over de jurering straatversiering 
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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.
I.v.m. een ieder veiligheid os alcoholgebruik voor bestuurders van voertuigen NIET
toegestaan.

8

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

Dorpsstraat 68
7975 AR Uffelte

tel.: 0521-351612
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Vrijdagmorgen 4 juni
Schoolmorgen

9

Zaterdagmorgen 5 juni

De aanvangstijd van de optocht is om 10:00uur.

De keuring van de wagens begint om 9:00 uur tussen Seegers en de
Oosterveldschool.

TIJDENS DE KEURINGTIJDENS DE KEURING TRACTTRACT OREN/MOTOREN/MOT OREN UIT!!!OREN UIT!!!

De optocht wordt muzikaal begeleid door o.a.:

T.O.P. UIT ONNA
& 

WOLDKLANK UIT NOORDWOLDE

Zaterdagmiddag 5 juni
In de feesttent is er na afloop van de prijsuitreiking stemmingsmuziek

Mensen die niet op eigen gelegenheid naar de feesttent kunnen,

moeten even contact opnemen met de feestcommissie

Tel.: 35 1753 of 35 1766

Vrijdagmiddag 4 juni
Kaart & Spelmiddag voor jong en oud

Diverse spelletjes met o.a.

Dit jaar heeft de school en ouderraad besloten om alleen een 
morgen programma samen te stellen.

Er zullen diverse soorten spelletjes worden gespeeld bij school en
in het dorp.

Aanvang: 13:30
Entree :      gratis

kaarten
darten
tentgolf
bingo
sjoelen
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R.Schenkel
voor al uw straatwerk
* sierbestrating
* opritten
* reparaties

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

Swellesturt
feestkledingverhuur

Molenstraat 6

8391 AJ Noordwolde

Tel. 0561 433348

Bel tijdig voor een

afspraak

Ook een advertentie in de
feestgids.

Mail uw advertentie naar

print-copy@hetnet.nl

Ook voor wijzigingen van uw
bestaande 

advertetiekunt u mailen.



Vrijdagavond 4 juni

De Uffelter dorpsrevue
Aanvang: 20:00 uur

Entree: € 5,00
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20 JAAR REVUE IN UFFELTE

Rond dit jubileum zijn onze mensen weer ontzettend druk geweest met het bedenken van een
dorpsrevue. Dit keer een bijzondere editie met een knipoog naar de afgelopen twintig jaar maar
met de roddels van nu. We zijn alweer druk met de repetities en het belooft weer een spetterende
revue te worden met de doldwaze gebeurtenissen van de Uffelters zelf. We hebben namelijk alweer
heel wat Uffelters op de korrel!!

Dit jaar hebben we een nieuw duo voor het decor en de rekwisieten. Na een stage onderleiding van
Roelof Pruntel en Jan Willems vorig jaar gaan Bart Warnders en Jan Liezen er deze keer voor zor-
gen dat ook tijdens het toneel alles op rolletjes loopt. We hebben afgelopen najaar al afscheid
genomen van Roelof en Jan. Langs deze weg willen wij hun nogmaals danken voor de vele decor-
stukken die zij voor de revue hebben verzorgt !! 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 grandioze  inzet voor dit jaar. Zonder deze vrijwilligers zal het steeds moeilijker worden
een revue zoals deze neer te zetten.

WIJ BEGROETEN U GRAAG IN DE FEESTTENT
OPVRIJDAGAVOND 4 JUNI VOOR EEN JUBILEUMVOORSTELLING
20 JAAR UFFELTER REVUE !!

Tot dan, de revuegroep

Tijdens de revue word t een verloting gehouden.
De hoofd prijs word t dit jaar aangeboden door:

S n o e k e n  w o n e n  U f f e l t e
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I N S T A L L E R E N I S E E N VA K A PA 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

PAARDEMAA T 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

Uw adres voor snacks
en plateservice, div
soorten p annenkoeken


