Fluitenberg viert vier dagen feest
FLUITENBERG

-

Het

is

van

woensdag 17 tot en met zaterdag
20 juni weer feest in Fluitenberg.
Dan staat het jaarlijkse dorpsfeest
op de agenda. De feestcommissie
heeft er dit jaar voor gekozen om
de festiviteiten over vier dagen
te verdelen. Enkele succesnummers van vorig jaar gaan dit jaar
op herhaling.
Dinsdagavond 16 juni zijn alle
straten in Fluitenberg versierd
en vindt ook de keuring van de
straten plaats. Woensdag 17 juni
wordt om 19.00 uur begonnen
met 'blind' volleybal. Vorig jaar
werd dat zeer enthousiast door
de deelnemers ontvangen. Alle
straten doen hier aan mee en het
is onderdeel van de zeskamp. Op
donderdag wordt een kaartavond
gehouden. 'Vorig jaar zat de tent
vol. Ook dit jaar rekenen we op
veel deelnemers! zegt Erjan van
Dalsem, voorzitter van de feestcommissie,
verwachtingsvol.
Naast vrije deelname zijn er ook
punten te verdienen voor de zeskamp.
Optocht door dorp

Vrijdag 19 juni is er om 18.30
uur de openingstoespraak door
Ina Prins, voorzitter van Dorpsbelangen Fluitenberg. Daarna is
de een optocht door het dorp. Elk
jaar is de deelname van de basisschoolleerlingen groot. De mooiste creaties krijgen een mooie
prijs. Van Dalsem: 'Het is de bedoeling dat we om 19.30 uur verder gaan met de playbackshow
voor de jeugd. De zogenaamde
mini-playbackshow. Iedere deelnemer krijgt een blijvende herinnering.'
Als de winnaars hun act nogmaals hebben opgevoerd, wordt
verder gegaan met de playback
show voor de straten. 'Elk jaar
wordt de kwaliteit gewaardeerd
door publiek en jury! weet Van
Dalsem. De jury bestaat dit jaar
uit John Harold Smith, horecaondernemer in Hoogeveen, Har-

De feestcommissie met Erjan van Dalsem, Freddy Lunenborg, John Zinger, Jacky Jaspers Fayer, Arno van Houtum en
Jan Steenbergen. Op de foto ontbreekt Gèa Schipper.
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André Weima

ry Boertien, presentator bij radio
Hoogeveen, en Erik Giethoorn,
wethouder bij de gemeente Hoogeveen. Zij zullen de moeilijke
taak hebben om de acts te beoordelen. De avond wordt afgesloten
met live muziek.
Boerenblond

Zaterdag staat de hele dag in
het teken van de zeskamp. Er

wordt om 10.00 uur begonnen en
het is de bedoeling dat om 17.00
de prijsuitreiking plaatsvindt.
Ook zijn er gedurende de dag
kinderactiviteiten en is er op vrijdagavond en zaterdag een ouderwetse zweefmolen, 's Avonds
treedt Boerenblond op met een
programma dat ook in diverse
schouwburgen wordt opgevoerd.
Kaarten zijn in de voorverkoop

te koop in dorpshuis Het Overschotje.
Smildeger Roet

Op elke zaterdag en zondag
vanaf 17.00 uur. Na het optreden van Boerenblond wordt het
dorpsfeest van 2015 afgesloten
met Smildeger Roet. De band bestaat uit zes personen en speelt
alle soorten muziek.

