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Dorpsfeest Ruitenberg trekt veel belangstelling
FLUITENBERG - Ruitenberg vierde de afgelopen
week weer het jaarlijkse
dorpsfeest. Ondanks dat de
weersvoorspellingen niet
zo goed waren, is de regen
geen spelbreker geweest.
'Alle activiteiten hadden
over belangstelling niet te
klagenj vertelt Erjan van
Dalsem, voorzitter van de
feestcommissie.
Woensdag verliep het volleybaltoernooi vlekkeloos. De deelnemers vonden het een goed idee om
op deze manier te starten met de
festiviteiten. 'Er werd zelfs al gesuggereerd om met de straten een heus
toernooi over meerdere avonden te
organiseren waarvan de finale dan
tijdens het dorpsfeest plaats moet
vinden. De feestcommissie gaat dat
idee bekijken.' Ook de publieke belangstelling was groot.
Donderdag stond in het teken
van de kaartavond. Met werkelijk
alle tafels bezet werd er fanatiek gekaart om de eerste punten voor de
zeskamp. Vrijdag was het thema
playback. Eerst voor kinderen van
de basisschool. De belangstelling
hiervoor viel met acht deelnemers
iets tegen. Daarna was de beurt aan
de stratenplaybackmet als juryeden
John Harold Smit als voorzitter en
Harry Boerden en Erik Giethoorn.
Een jury met veel muzikale kennis.
De stratenplayback, die een volle
zaal trok, was spannend. Als winnaarwerd De Kangaroes gekozen.
Zaterdagmorgen werd begonnen

De jaarlijkse zeskamp is een hit tijdens het dorpsfeest Fluitenberg.

met een ontbijt voor alle vrijwilligers. Een plaatselijke supermarkt
stelt dit ontbijt jaarlijks beschikbaar.
De rest van de dag stond in het teken van activiteiten voor jong en
oud. De activiteitencommissie verzorgde de activiteiten voor de jeugd.
Met succes. Voor iedereen vanaf 15
jaar werd er verder gegaan met de
zeskamp. Hoogtepunt was de rodelbaan. Een gevaarte van zeker 15
meter hoog zorgde voor veel vertier.
Tegen vijven waren alle activiteiten
afgewerkt en kon de einduitslag van
de zeskamp bekend gemaakt wor-

den. Het Voeteneinde werd uiteindelijk winnaar met 2 punten voorsprong op de nummer 2. Het Voeteneinde was ook de ploeg die het
fanatiekst heeft gespeeld met regelmatig aanvaringen met spelleiding
en scheidsrechters, maai' het bleef
sportief, aldus voorzitter Van Dalsem.
Een speciaal woord van dank
richt de voorzitter aan de exploitanten van Het Overschotje, André
en Gea Baas, die iedereen van een
natje en droogje hebben voorzien
en daarnaast de ranja voor de jeugd

André Weima

gratis beschikbaar gestelden. Ook
de suikerspin, gesponsord door de
klootschietvereniging, was een succes.
Het dorpsfeest werd afgesloten
door cabaretgroep Boerenblond,
die voor een volle tent speelde.
Daarna kreeg Smildeger Roet alle
ruimte om er een feest van te maken. Tot in de kleine uurtjes stond
de dansvloer vol. 'Noemenswaardig is ook dat de EHBO niks te doen
heeft gehad. Op naar het volgende
dorpsfeest in 2016,' aldus een enthousiaste Van Dalsem.

