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Beste leden,

Hoe mooi is het om dit voorwoord 
te kunnen schrijven met een blijde 
boodschap! Na 2 jaar ons Zomerfeest in 
juni te hebben moeten missen, gaat het 
dit jaar weer gebeuren: van vrijdag 24 
juni tot en met zondag 26 juni gaan we 
weer feesten!! We zijn druk bezig met de 
voorbereidingen en ik denk dat we weer 
een mooi programma hebben kunnen 
opstellen. En het thema voor het feest is 
Flower Power.

aast de vertrouwde activiteiten, zoals 
spelletjesochtend, Oosteinde Got Talent 
voor de jeugd en de versierde wagens 
hebben we 2 spetterende bands kunnen 
vastleggen. 

Op vrijdagavond hebben we Papa di Grazzi 
en Starstruck zal op zaterdagavond een 
feestje gaan bouwen. En uiteraard kan ook 
dit jaar de brunch op zondag voor al onze 
leden niet ontbreken. 

Alle details over het programma staan in 
de feestkrant vermeld, dus veel leesplezier. 
Dank ook voor alle sponsoren die deze 
feestkrant weer hebben mogelijk gemaakt!
Tot slot kijk ik er naar uit om in juni met 
elkaar er weer een geweldig en gezellig 
feestweekend van te maken met hopelijk 
mooi weer!
 
Tot snel,

Vincent de Gooijer
Voorzitter

VAN DE VOORZITTER...

Opbouwen feesttent:  
 

Larijweg West en Hardenweg
Aanvang: dinsdag 21 juni 

13:30 uur



Gezellig eten en drinken in het sfeervolle café in Ruinerwold 

Eetcafe de Kastelein
Ook uw adres voor buffetten & feestjes

www.eetcafedekastelein.nl 0522-481979       info@dekastelein.nl

@cafedekastelein

SPONSOREN
Wij zijn als Buurtvereniging Oosteinde natuurlijk de sponsoren en leden die dit week-
end weer mede mogelijk hebben gemaakt erg dankbaar.  
Door hun sponsoring van de evenementen, de bijdrage in natura of anderszins heeft 
Buurtvereniging Oosteinde weer dit prachtige programma in elkaar kunnen zetten. 

Wil jij volgend jaar ook bijdragen? Neem dan contact met ons op via sponsoring@
bvoosteinde.nl



4

BESTUUR BVO

Vincent de Gooijer 
(Voorzitter) 

tel. 06 51 56 90 66

Anne Marie Verkade - Diphoorn
(Vice-voorzitter)

tel. 06 29 73 73 80

Marian Wolters
(Secretaris)

tel. 06 27 17 78 11

Nienke Kaper
(Penningmeester) 
tel. 06 46 32 31 38

Alex Wever 

tel. 06 23 72 09 80

Dennis Slaghuis 

tel. 06 53 44 30 99

Maaike Cossee 

tel. 06 52 12 23 07

Joost van ‘t Zand 

tel. 06 22 78 81 30

Hanke Nijland 

tel. 06 22 00 47 79



HDM Bedrijfsgroen - uw groene gemak!
Met onze jarenlange ervaring is HDM Bedrijfsgroen uw 
deskundige partner in interieurbeplanting. Wij leveren 

kwalitatief hoogwaardige producten en onderscheiden ons 
door een energieke, servicegerichte werkwijze. 

Interieurbeplanting
Plantenonderhoud
Kerstdecoratie

HDM Bedrijfsgroen
Hetty Mekelenkamp

Wolddijk 48
7961NC Ruinerwold

t: 06 10 62 75 10
info@hdm-bedrijfsgroen.nl
www.hdm-bedrijfsgroen.nlRuinerwold

Havelterweg 3

7961 BC Ruinerwold

tel: 0522-239111

mail: koetsier.ruinerwold@coop.nl

Ma. t/m do. 08:00 - 20:00

Vrijdag  08:00 - 21:00

Zaterdag 08:00 - 19:00

Coop Koetsier
& Medewerkers

Openingstijden

COOP KOETSIER
FEEST MET U MEE!

www.facebook.com/coopruinerwold
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Mijn naam is Hanke Nijland en ik woon sinds september in Oosteinde aan de Schoolstraat. Na bijna drie 
jaar in Tilburg te hebben gewoond, ben ik blij om weer op het platteland te wonen. Tilburg is prachtig 
maar voor mij gaat er niks boven Drenthe. Samen 
met mijn vriend Roy Moes, woon ik dus sinds kort 
hier in Oosteinde voor hem is Oosteinde zijn  
thuishonk. Ik kom uit Ansen, maar ook voor mij is 
Oosteinde niet onbekend. Opa en oma Diphoorn  
wonen aan de Larijweg, daar heb ik vroeger heel 
wat tijd doorgebracht met mijn pony.

Doordeweeks ben ik te vinden in Dwingeloo bij de 
tandartspraktijk, daar werk ik als  
tandartsassistente. In mijn vrije tijd hou ik van 
buiten zijn; zwemmen, skeeleren of wandelen doe ik 
graag, maar het liefst zit ik met vriendinnen op het 
terras in de zon met een wijntje ;)

Toen ik werd gevraagd of ik in het bestuur wilde, heb ik meteen ja gezegd! Na opa Diphoorn, en mijn 
tante Anne Marie ben ik nu de derde generatie van de familie in het bestuur, hoe leuk! Het lijkt me  
ontzettend leuk om te helpen met het organiseren van het zomerfeest en andere activiteiten. Ik wens 
jullie allemaal een prachtig feest toe en tot in de tent!!

EVEN VOORSTELLEN
Hanke Nijland

Zo vlak voor de kerstdagen werd mij gevraagd of ik bij de BVO een bestuursfunctie zou willen bekleden. 
Na een halve dag nadenken was ik hier eigenlijk wel uit; doen natuurlijk! Als je op welke manier dan ook 
je steentje bij kunt dragen aan zo’n machtig mooi 
feest als het Oosteinder feest en alle verdere  
activiteiten dan draai ik mijn hand hier niet voor om! 

Mijn naam is Joost van’t Zand, ik ben 23 jaar oud en 
hoewel ik in het ziekenhuis in Meppel het levens-
licht mocht zien, ben ik van jongs af aan getogen 
Oosteinder. Na de eerste 22 jaar van mijn leven te 
hebben doorgebracht aan de Hesselterweg, ben ik 
momenteel woonachtig aan de Schoolstraat waar ik 
samen met mijn vriendin Amber ons eerste huis heb 
betrokken. In het dagelijks leven ben ik werkzaam in 
Assen als assistent- makelaar en adviseur voor zo-
wel agrarisch vastgoed als woningen. Verder doe ik binnen de Oldtimerdag Ruinerwold en Trekkerslep  
Ruinerwold links en rechts nog het nodige vrijwilligerswerk.  In mijn vrije tijd knutsel ik graag wat aan 
allerhande oude ‘rommel’ zoals trekker, auto of andere  snuisterijen. 
 
Oosteinde is als voorstad van Ruinerwold natuurlijk een geweldig, knus en gezellig dorp, waar  
saamhorigheid en activiteit nog altijd een goede combinatie vormen. Hierom twijfel ik er niet aan dat dit 
wederom een geslaagd feest gaat worden en hierbij wens ik u dan ook een mooi feestweekend toe!

Joost van ‘t Zand



Uitgaanscentrum De Klok BV
Dijkhuizen 33

7961 AG  Ruinerwold
Tel: 0522 - 48 12 73

info@uitgaanscentrumdeklok.nl
www.uitgaanscentrumdeklok.nl

De Klok

De Klok

De Klok

          -     Huwelijksfeesten
          -     Buffetten
          -     Catering
          -     Thema feesten
          -     Bedrijfsfeesten
          -     Recepties
          -     Vergaderingen
          -     Of gewoon een heerlijk avondje
                uit ... (agenda)

          Krijgt u ook al de feestkriebels

advertentie_1.indd   2 8-4-2014   20:01:41

Wapserveen
Midden 148
8351 HL

M. 06 - 20016334
Info@Installatieservicepot.nl
www.installatieservicepot.nl

gas-water-elektra-sanitair-cv-zinkwerk
duurzame energie

NL04 RABO 0115 1848 64IBAN  
  NL00141415501B59BTW-ID

  04079092K.v.K. nr

Midden 148  Wapserveen8351 HL 
 06-20016334M.

installatie pot.nlinfo@ service
installatie pot.nlwww. service

subvention.nl | info@subvention.nl
zienergie.nl | info@zienergie.nl

038 - 853 13 85 | Dokter Stolteweg 2 | Zwolle

SUBVENTION EN ZIENERGIE WENSEN 
IEDEREEN EEN GOED FEESTWEEKEND!
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SOCIAL MEDIA & AVG
Buurtvereniging Oosteinde is op verschillende 
plekken online te vinden. In het onderstaande 
overzicht vind je al onze sociale media kanalen. 

Facebook
facebook.com/buurtverenigingoosteinde

Twitter
@bvoosteinde

Instagram
@bvoosteinde

E-mail
info@bvoosteinde.nl
sponsoring@bvoosteinde.nl

Web
www.bvoosteinde.nl

Tijdens het feest hebben wij verschillende 
vrijwillige fotografen ingeschakeld, zodat wij de 
vrolijkste foto’s met jullie kunnen delen. Mocht 
je niet op de foto willen, geef het dan door aan 
info@bvoosteinde.nl. Mocht je toch een foto 
tegen komen op social media, meld het dan. Wij 
verwijderen dan direct de foto.

AVG

Feestgids Oosteinde is de feestgids van  
Buurtvereniging Oosteinde en verschijnt één-
maal per jaar. 

Uitgave:  Buurtvereniging Oosteinde, jaargang 
15, editie 2022
 
Oplage:  600 exemplaren

Druk: jtb-media.nl
 
Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder uitdrukkelij-
ke toestemming van Buurtvereniging Oosteinde en jtb-media.nl

Colofon

Lidmaatschap.

Wil je graag lid worden van Buurtvereniging Oosteinde? Via www.bvoosteinde.nl kunt je lid worden. Lid 
worden kan alleen als je binnen de begrenzing woont zoals deze is gesteld in de statuten van 
Buurtvereniging Oosteinde. Heb je vragen over deze begrenzing? Vraag dan even één van de  
bestuurleden.

Neem jouw ledenkaart mee!

Als je lid bent van de buurtvereniging, is het belangrijk dat je jouw ledenkaart meeneemt naar de 
activiteiten van de buurtvereniging. Zonder vertoon van jouw ledenkaart betaal je het normale tarief. 
Daarnaast is de ledenkaart persoonlijk en is deze daarom niet overdraagbaar aan andere personen.



Als familiebedrijf zijn wij gespecialiseerd in de productie, het rijpen, versnijden,
verpakken, transporteren en verkopen van kaas en andere verse foodproducten.
Samen met onze ketenpartners bouwen wij dagelijks aan kortere, beter renderende
agrifoodketens. Al meer dan 125 jaar.

Melkzaken (0)88 73 81 678 - melkveehouder@royal-aware.com - www.royal-aware.com 

ROYAL A-WARE
UW KETENPARTNER

Wij wensen u allen een heel gezellig feest!!!

www.huisjesmechanisatie.nl



Trek je fleurige feestoutfit aan voor de kinderspelletjes! 

Op de vrijdagochtend start het Zomerfeest Oosteinde! Trek je fleurige hippie kleding 
aan en kom op vrijdagmorgen 24 juni samen met juf naar de hippie feesttent voor de 
Flower Power spelletjes. 

Verkleed mag, maar hoeft niet hoor. Om helemaal in de sfeer te komen, hebben we 
vrolijke spellen zoals een opblaasbare stormbaan, opblaasbaar dartbord en  
megatwister.

Ouders, familie, buren en vrienden zijn van harte welkom om de kinderen aan te 
moedigen. 
Om 8:30 uur aanwezig op school en dan loop je met juf naar de tent. Wij zorgen voor 
drinken en wat lekkers, dus hoef je niets mee te nemen. 

Aansluitend is het frietfeest!. 

VRIJDAGOCHTEND

V R I J D A G 
O C H T E N D
8:30 - 12:00

Vrijwilligers!
Evenals voorgaande jaren, hopen we een beroep 
te kunnen doen op vrijwilligers, die willen helpen 
bij onze verschillende activiteiten. 

Zonder vrijwilligers is het feest natuurlijk niet 
mogelijk! 

Opgeven kan via  
www.bvoosteinde.nl/opgave

Andere school?
Kinderen die niet op de O.B.S. de Wezeboom 
zitten, kunnen zich bij Marian Wolters opgeven 
voor de deelname aan de spelletjes, het friet-
feest en Oosteinde got talent.   

Voor hen zijn er ook vrijkaartjes voor de zweef-
molen. Hiervoor kun je contact opnemen (vanaf 
maandag 20 juni) met Marian Wolters van het 
bestuur.  

Scan mij!
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Voor al u verstoppingen groot en klein 
moet u bij Riool Techniek Drenthe zijn! 

 
*Verstoppingen 
*Camera inspectie  
*Rook proef 
*Plat dak schoonmaken  
*Goten schoonmaken 
*Regenpijpen door spuiten 
*Aanleg Riool 
 
Westerweiden 76 te Ruinerwold www.riooltechniekdrenthe.nl 
0522-783000 B.g.g. 0613471784 info@riooltechniekdrenthe.nl 
 
 

Iets nodig wat u niet bezit, Hewi Verhuur heeft dit! 
 
*Bouwdroger 
*Kachel 
*Aanhangers 
*Bouwhekken 
*Vlak en strak 
*Beton molen 
* Steiger Incl. Kar 
* Hoogwerker 
* Tegeldonkey 
 
Benieuwd naar de rest?!... Zie onze site www.hewiverhuur.nl 
 
Westerweiden 76 te Ruinerwold 0522-783000 B.g.g. 0613471784 
info@hewiverhuur.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allround en vakkundig Installatiebedrijf.  
Met klantvriendelijkheid en een flexibele  
instelling leveren wij betaalbare top kwaliteit 
in alle installatiewerken.  
 
Groot gebracht met ambacht,  
groot geworden met de nieuwste technieken 
 
Westerweiden 76 te Ruinerwold   
0522-783000 B.g.g. 0613471784 
www.heroldpouwels.nl  
info@heroldpouwels.nl 
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FRIETFEEST! 
We gaan gezellig samen smullen op het frietfeest! 
Mocht jouw kind een allergie hebben, geef het dan door aan Marian Wolters van het 
bestuur. Dan zorgt het bestuur dat jouw kind toch lekker mee kan eten. 

Aansluitend gaan we door met Oosteinde got talent! Vanaf 13:00 uur zijn de ouders 
welkom om de kinderen klaar te maken voor de show (schminken, aankleden). 

VRIJDAGMIDDAG

V R I J D A G 
M I D D A G
12:00 - 13:00

OOSTEINDE GOT TALENT! 
Voor alle kinderen uit Oosteinde die op de basisschool zitten, is er vrijdagmiddag 
Oosteinde got talent.  
Iedereen heeft een uniek talent. De één is goed in breakdancen, de ander in  
playbacken, nog een ander in een tapdansen of in een flik-flak op het podium. Wil 
jij graag jouw talent laten zien? Geef je dan uiterlijk 20 juni op voor Oosteinde got 
talent via www.bvoosteinde.nl/opgave

• Mocht je gebruik maken van muziek bij je act, geef dan jouw spotifylink 
door bij de opgave.

• Je mag je 1x opgeven (meestal is er voldoende deelname en zo krijgt  
iedereen een kans).

• Bij twee dezelfde (playback-) muzieknummers moet de tweede opgave iets 
anders doen, dus geef je snel op! 

• Als je als groep meedoet, graag even alle namen doorgeven.  

We hopen op veel deelname (groot en klein) en wensen de artiesten veel succes! 
Iedereen is van harte welkom om het jonge talent te komen bewonderen en natuurlijk 
aan te moedigen.

V R I J D A G 
M I D D A G
13:00 - 16:30
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Huize P.R. Derks: Voor mensen met  
een zorgbehoefte

Huize P.R. Derks in Ruinerwold is een 
prachtig verbouwde monumentale 
boerderij met daarin 8 appartementen, 
waar mensen met een zorgbehoefte 
kunnen verblijven.

Huize P.R. Derks is er voor iedereen die zorg nodig 

heeft. Zoals mensen met een intensieve zorgbe-

hoefte bijvoorbeeld bij spierziekten, na een CVA 

(beroerte), mensen die dementerend zijn, of na 

een grote operatie, bij ernstig nierfalen of zware 

diabetes, COPD (longziektes). Maar ook voor men-

sen in hun allerlaatste (terminale) levensfase.

Palliatieve zorg in eigen omgeving is vaak ontzet-

tend zwaar voor de naasten, mantelzorgers. Huize 

P.R. Derks kan die zorg tijdelijk (respijtzorg) over-

nemen, bijvoorbeeld tijdens vakanties. Permanente 

opname in Huize P.R. Derks betekend een enorme 

verlichting voor de mantelzorgers. Zij hebben dan 

de ruimte om de emotionele persoonlijke band 

met hun naaste te versterken zonder last van de 

vermoeiende zorgtaken. Alledaagse verzorging en 

(specialistische) verpleging, steeds gericht op de 

revitalisering van de gast voor zover mogelijk.

Een klein team van goed opgeleide hulpverleners 

is permanent aanwezig om warme zorg te geven in 

een huislijke sfeer, met een gevoel van nabijheid, 

herkenbaar en vertrouwd voor iedereen. Een sfeer 

van vrijheid en ruimte voor jezelf en familie die 

altijd welkom is, ook aan tafel en om eventueel te 

overnachten.

Huize P.R. Derks

Dokter larijweg 72

7961 NN Ruinerwold

06-2866 1002/06-2735 9551

info@huizeprderks.nl

www.huizeprderks.nl

“Dankzij mijn hulpverlener leef ik 
          in een schoon en leefbaar huis”

0522-239329
info@huistiptop.nl
www.huistiptop.nl

HuisTipTop is het bemiddelingsbureau en kent in diverse 
gemeenten binnen Nederland veel geschikte hulpverleners. 
HuisTipTop heeft ervaring met het samenbrengen van vraag en 
aanbod tussen hulpvrager en hulpverlener en is gericht op een 
schoon en leefbaar huis.

0522-239329
info@huistiptop.nl huistiptop.nl

Regel uw schoonmaakondersteuning, 
al dan niet met PGB via 

De Nieuwe Zorg Thuis 

Eigen haard 
is goud waard!
Van uw vraag maken wij werk!

Zorg in uw regio door mensen uit uw regio.

De Nieuwe Zorg Thuis 
en Icare zijn 

samenwerkingspartners

  Huishoudelijke Hulp,  
particulier*

  Huishoudelijke Hulp,  
via de gemeente

 Begeleiding

Email: info@dnzt.nl   
Website: www.dnzt.nl

085-0239043

* Komt u niet in aanmerking voor een 
indicatie, dan bieden wij u een schoon 
en leefbaar huis voor een particulier 
tarief van E14,- per uur (incl. BTW).
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ZESKAMP - STORMBAAN & MUZIEKKENNISQUIZ 
We starten de avond met de eerste zeskamponderdelen met superleuke spellen. Dit 
jaar is er een stormbaan en een muziekronde waarin je alles moet weten uit welk jaar 
de muziek komt.  Wil je meedoen? Geef je op bij de teamleider van jouw straat! 

Iedereen is welkom om jouw team aan te moedigen! 

VRIJDAGAVOND

V R I J D A G 
A V O N D
19:30 - 21:00
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Papa di Grazzi
Papa di Grazzi is al jaren een spraakmakende act in het covercircuit. Malle acts, super 
muzikaal, enorm veelzijdig, verrassende repertoirekeuze, een top show en dito sound. 
Ga zo nog maar even een tijdje door. 
De geroutineerde band met topmuzikanten weet van geen ophouden en de energie 
spat uit de speakers. Niet voor niets behoort deze band al jaren tot de Nederlandse 
top van cover en partybands. 

Papa di Grazzi is : 

• Albert Gras (Papa) // Entertainer – zanger
• Daniëlle Gombert // Saxen – trompet – zang
• Tietske Folkertsma // Trompet – zang
• Hendrik Jan de Jong // Gitaar – zang
• Anton Strijks // Toetsen, accordeon, zang
• Daniël Hartung // Bas – zang
• Joran Dijkstra // Drums

VRIJDAGAVOND

V R I J D A G 
A V O N D
21:00 - 01:00

Scan mij 

voor de 

promo!

Entree
 
Leden:    gratis
Niet leden:   €15



Ruinerwold  •   www.martijnbuld.nl  •  06-127 866 35

Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Boomverzorging

Sierbestrating

Erfafscheiding

Handel
& Verhuur

Christiaan Ems
Kerklaan 5

7958 SN Koekange
06 21 21 87 58

info@emshandelenverhuur.nl
www.emshandelenverhuur.nl

 

Verhuur van onder andere:

- Toiletwagens
- Mobiele badkamers
- Mobiele nooddouche
- Koelwagens
- Opblaaspoppen
 

Ruinerwold T 0522 48 12 39
Hoogeveen T 0528 26 23 05

info@kapsalonvandenberg.nl | www.kapsalonvandenberg.nl
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FEESTELIJKE OPTOCHT

foto: Wouter de Noo

FEESTELIJKE OPTOCHT
Op zaterdag 25 juni vindt de legendarisch optocht plaats. Vanaf 10.30 uur kunnen de 
wagens en individuelen zich opstellen voor de keuring aan de Schoolstraat. Op het 
schoolplein is A&R catering aanwezig voor heerlijke koffie en thee. 
Aansluitend zal de optocht, onder muzikale begeleiding van de Muziekkorps de 
 Bergklanken en Malletband Sempre Sereno, van start gaan. 

Route: 
Schoolstraat - Hesselterweg - Dokter Larijweg - Keuterhoekweg - Wolddijk -  
Hesselterweg - Dokter Larijweg - Oosteinde en via de rotonde weer naar de tent. Bij 
de tent vindt de ontbinding van de optocht plaats. De uitslagen zullen tussen 14:30 en 
15:30 bekend gemaakt worden in de tent.

Iedereen mag deelnemen aan de optocht (mits meerderheid lid is) en deelname is 
gratis. We hopen op veel deelnemers en om dit te stimuleren zijn er weer  
aantrekkelijk geldprijzen te winnen! Er is ruimte om verhaal bij de wagen te doen om 
het kort toe te lichten, dit is echter niet verplicht. 

De punten waar de jury op let:
• het idee 
• de afwerking 
• wat er op en rond om de wagen gebeurt, “het uitbeelden van het onderwerp”

Opgave voor de te keuren wagens, individuelen, straten en bogen voor woensdag 26 
juni via: www.bvoosteinde.nl/opgave

Slecht weer:
Mochten de weersomstandigheden erg slecht zijn, dan is het mogelijk dat we een ver-
korte route rijden of de aanvangstijden wijzigen. Houd in dat geval onze social media 
in de gaten.

ZATERDAG 
O C H T E N D 
10:30 - 13:30

Scan mij!
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ZATERDAG

FEEST DJ ROELOF
Op zaterdagmiddag komt FEEST DJ ROELOF om het publiek alvast klaar te stomen 
voor zaterdag. Of het komt dat hij Oosterse roots heeft weten we niet, maar één ding 
is zeker. Hij is DE party animal die 
als geen ander de feesttent zal 
opzwepen!  

De uitslagen van de optocht zullen 
tussen 14:30 en 15:30 bekend  
gemaakt worden in de tent.

ZATERDAG 
M I D D A G 
13:30 - 17:00

ZESKAMP - ESTAFETTE
Op zaterdagavond van 20:30 uur tot 21:30 uur gaan we verder met het volgende 
zeskamponderdeel, namelijk een 
zenuwslopend estafettespel. Hoe 
het precies in zijn werk gaat, zul je 
in de tent zien. 
Wil je meedoen? Geef je op bij de 
teamleider van jouw straat! 

ZATERDAG 
A V O N D 
20:30 - 21:30 
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ZATERDAG

foto: Starstruck

STARSTRUCK 
Dus jij denkt dat je alles al eens gezien hebt, van de heetste party’s op Ibiza tot de 
dampende feesttent in Oosteinde? Jaja. Maar heb je de waanzinnige show van de drie 
helden van STARSTRUCK al eens meegemaakt? 

Al sinds 2018 zetten Marcel, Teun en Jente van de unieke band/dj combinatie STAR-
STRUCK menig feest op z’n kop. Het muzikale trio zit vol guilty pleasures! Met een 
zeer divers repertoire van bekende meezingers, grappen en grollen en vooral heel 
veel interactie met het publiek hebben de mannen van STARSTRUCK maar één mis-
sie: feest maken! 
 
Zal Roy Moes, ex bandlid en bewoner van Oosteinde, nog een nummertje meespelen? 
;)

ZATERDAG 
A V O N D 
21:30 - 2:00

Entree
 
Leden:    gratis
Niet leden:   €15

Scan mij!



…goed bezig

Dr. Larijweg 171
7961 NV Ruinerwold

t. (0522) 482 654
m. 0627 04 44 15
e. info@larijhoeve.nl

www.larijhoeve.nl

Freek Morrenhof
Timon van den Brink
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INTERVIEW
Enkele vragen aan de nieuwe bewoners sinds maart 2022 van Schoolstraat 12, 

Maurits Orsel (24) en Yvonne Bruinenberg (24).  

Yvonne vertelt:
Ik kom uit Wapse en Maurits komt uit Meppel, hij is opgegroeid in de Oosterboer. Samen waren wij  
opzoek naar een woning in de omgeving van Meppel, omdat wij allebei werken in Meppel. Op de verhitte 
woningmarkt die op dit moment gaande is, was het nog niet zo makkelijk om een woning te vinden. In 
Meppel zelf, stond weinig te koop en alles wat te koop stond, was of te duur of werd met behoorlijke 
bedragen overboden. Dit is voor starters niet te doen. 
Uiteindelijk zijn wij met een aankoopmakelaar gaan zoeken naar een woning en hebben we ons z 
oekgebied uitgebreid. Hier werden we gewezen op het huis aan de Schoolstraat. Beiden waren we en-
thousiast over de woning en de plek waar de woning staat. We hebben in december 2021 een bod uitge-
bracht en even later vertelde onze aankoopmakelaar ons:  ‘jullie hebben een huis gekocht en gaan aan 
de Schoolstraat 12 wonen’. Op dat moment gaat er 
van alles door je heen en kan je het haast niet  
geloven. En tot vandaag zijn we er super blij mee, 
en wonen we hier nu sinds maart 2022 met heel 
veel plezier, in een hele prettige en  
gemoedelijke buurt. 

Vertel een iets over jezelf:
Ik werk bij de Intratuin in Meppel op de dier/vijver/
aquaria afdeling en ben gediplomeerd honden-
trimster. Maurits is vrachtwagenchauffeur bij 
Gemeente Meppel. Ik vind het heerlijk om met de 
hond van mijn ouders te wandelen en breng graag 
tijd door met m’n vriendinnen. Maurits sleutelt 
graag aan auto’s samen met zijn kameraden. 

Wat was jullie beeld van Oosteinde?
Wij kenden Oosteinde eigenlijk niet zo heel goed. We kennen wel een aantal mensen die hier wonen, en 
reden wel eens door Oosteinde, maar verder kenden wij het niet echt. We voelen ons hier in ieder geval 
heel erg thuis. 

Heb je nog ideeën heb je voor Oosteinde?
Op dit moment hebben wij niet echt ideeën voor Oosteinde, hier zijn wij door o.a. de verhuizing ook nog 
niet echt mee bezig geweest. Mochten ons ideeën te binnen schieten laten we het zeker weten. 

Yvonne en Maurits, we wensen jullie en alle andere nieuwe bewoners veel plezier in Oosteinde!



COMPLETE
CATERING
VOOR UW
EVENEMENT!

06 - 10 89 68 04  /  WWW.AHCATERING.NL
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ZONDAG
BRUNCH 
Van feesten krijg je trek. Daarom worden alle leden van de buurtvereniging dit jaar 
wederom uitgenodigd voor een heerlijke brunch. Meld je aan en schuif gezellig aan de 
lange tafels. Aansluitend vindt de zeskamp plaats. 

Origineelst verklede Flower Power hippie van Oosteinde
Als klap op vuurpijl de verkiezing van de origineelst verklede hippie van Oosteinde. 
Ga helemaal los met brillen, flowers, flared broeken, haarbanden en noem maar op. 
Wie gaat er vandoor met de titel Hippie van Oosteinde?

Z O N D A G 
M I D D A G 
13:00 - 14:30

Vrijwilligers!
Ook tijdens de brunch kunnen wij het niet  
redden zonder vrijwilligers. Levert jouw buurt 
een vrijwilliger aan dan levert dat de buurt dikke 
vette bonus punten op in de zeskamp-strijd. We 
gaan ervan uit dat iedereen hier voor gaat. Want 
feesten doen we samen! 

Opgeven van de vrijwilliger kan via 
www.bvoosteinde.nl/opgave. 

Entree & opgave
Alle leden mogen gratis mee-eten. Wel even 
voor 20 juni 2022 opgeven voor deelname aan 
de brunch kan via  
 
www.bvoosteinde.nl/opgave  
 
Niet leden betalen 5 euro.

Scan mij!



Buiten gewoon
goed idee
Buro Verhip helpt ondernemers in hun verkenning 
naar concrete frisse ideeën, plannen en mooie 
concepten in het buitengebied.  

Behoefte aan een frisse blik? Maak dan gebruik 
van deze buiten gewoon goede feestaanbieding: 
Op vertoon van deze advertentie: 50 euro korting
op een inspiratie brainstorm voor jouw bedrijf!

e-mail annemarie@buroverhip.nl 
tel 06-29737380

Volg ons op 
social mediawww.buroverhip.nl
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ZONDAG
ZESKAMP 
Zeskampspellen:
- Flower Power Ball
- Waterballon Spel 

Voor het eerst in de historie van het Zomerfeest Oosteinde gaan de teams verkleed in 
thema de strijd met elkaar aan tijdens de laatste onderdelen van de zeskamp. De  
volgende spellen zullen gespeeld worden: Flower Power Ball, een verkleed  
voetbalspel met een strandbal. En een waterballon spel, hou jij het droog?
De zeskamp is altijd een groot spektakel met zeer fanatieke teams, die er allemaal 
met de titel ‘Winnaar Zeskamp 2022’ vandoor willen gaan.  Helaas kan er maar één de 
winnaar zijn en in 2019 was de winnaar van de zeskamp: Wolddijk / Buitenhuizerweg / 
Koekangerweg. Zal het dit jaar lukken om de titel te prolongeren?

Kom je ook gezellig jouw buurtschap aanmoedigen?

Z O N D A G 
M I D D A G 
14:30 - 16:30  

Uitslag 2019
1e prijs: Wolddijk / Buitenhuizerweg / Koekangerweg 
2e prijs: Larijweg oost / Hesselterdwarsweg 
3e prijs: Hesselterweg / Ronde Weiden / De Horsten 
4e prijs: Oosteinde / Laatste kluft / Wold Aa 
5e prijs: Larijweg west / Hardenweg 
6e prijs: Schoolstraat / Binnendijkshof



UW ADVERTENTIE VOLGEND JAAR 
HIER?

 
SPONSORING@BVOOSTEINDE.NL



ZONDAG
ER GELUIDVERHUUR 
We gaan het feest weer groots afsluiten met Erik en Rick. Rick Mulder en Erik  
Snijder, twee jonge jongens uit Ruinerwold die samen ER-geluidverhuur vormen, 
komen zondagmiddag met de draaitafel naar de feesttent in Oosteinde. Ze draaien 
muziek die jong en oud zal aanspreken. Ook voor een verzoekje ben je bij Rick en Erik 
aan het goede adres. Kortom laat je verrassen door de mannen uit Ruinerwold! 

Z O N D A G 
M I D D A G 
16:00 - 21:00

Entree
 
Leden:    gratis
Niet leden:   gratis

Scan mij!

Om alvast in de stemming te 
komen: beluister de door ons 
samengestelde lijst: Hippie 

Hitjes van Oosterd



Ruim

20.000 stuks

verkleedkleding

op voorraad

www.kledingverhuurdebontekoe.nl
T 06 19 99 89 21    |    Haakswold 14    |    Ruinerwold 

Op zoek naar een smoking
of feestkleding?
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de bonte koe

kledingverhuur

Kievitstraat 11, 7961 MA Ruinerwold
Telefoon: 0522 - 48 13 43
femmiedekker@hetnet.nl

Goed in je vel, een
feest voor je lichaam
� Massage/Sportverzorging
� Blessurepreventie
� Manuele lymfedrainage
� Dorntherapie
� Triggerpoint behandeling

Snel en verantwoord behandelingsprogramma
voor sporters, particulieren en werknemers

www.debloemerij.com

Havelte     Dwingeloo     Ruinerwold



29

VRIJDAG
08:30   -  12:00  Kinderochtend
12:00   -  13:00  Frietfeest
13:00   - 16:30  Oosteinde Got Talent
19:30   - 21:00  Zeskamp
21:00   - 01:00  Feestband Papa di Grazzi

ZATERDAG
10:30    -  13:30  Feestelijke optocht
13:30   -  17:00  Ontbinding optocht & Feest DJ Roelof
14:30   - 15:30  Prijsuitreiking optocht
20:30   - 21:30  Zeskamp
21:30  -  02:00 Starstruck

ZONDAG
13:00    -  14:30  Brunch
14:30   - 16:30  Zeskamp
16:00   - 21:00  ER-geluidverhuur

PROGRAMMAOVERZICHT



WWW.ENSINGONDERHOUD.NL
NIJVERHEIDSWEG 17   POSTBUS 563   9400 AN ASSEN   (0592) 348 080

ATENSUS
inrichting openbare ruimte

Blankenstein 265
7943 PG  MEPPEL
(0522) 74 40 34
www.atensus.nl

Ÿ Ontwerp inrichting openbare ruimte
Ÿ Opstellen visies of schetsontwerpen 
Ÿ Constructieberekeningen
Ÿ Bestekswerkzaamheden
Ÿ Kostenramingen
Ÿ Uitvoeringsbegeleiding  

Advies- en ingenieursbureau

Ÿ Inventarisaties en inmetingen
Ÿ Ondersteuning aannemers bij  

inschrijvingen (EMVI)
Ÿ Detailontwerp
Ÿ Aanvraag vergunningen
Ÿ Etc.   

ATENSUS
inrichting openbare ruimte

Blankenstein 265
7943 PG  MEPPEL
(0522) 74 40 34
www.atensus.nl

Ÿ Ontwerp inrichting openbare ruimte
Ÿ Opstellen visies of schetsontwerpen 
Ÿ Constructieberekeningen
Ÿ Bestekswerkzaamheden
Ÿ Kostenramingen
Ÿ Uitvoeringsbegeleiding  

Advies- en ingenieursbureau

Ÿ Inventarisaties en inmetingen
Ÿ Ondersteuning aannemers bij  

inschrijvingen (EMVI)
Ÿ Detailontwerp
Ÿ Aanvraag vergunningen
Ÿ Etc.   

 - Ontwerp inrichting openbare ruimte -
- Opstellen visie of schetsontwerp -

- Kostenramingen -
- Uitvoeringsbegeleiding -

- Ondersteuning aannemers bij inschrijvingen -
- Aanvraag vergunningen -

Vind ons!
Dr. Larijweg 113
7961 NR Ruinerwold

Contact ons!
(0522) 74 40 34
info@atensus.nl
www.atensus.nl

Haakswold 21, Ruinerwold
tel. (0522) 48 18 59

Hoofdvaartsweg 104, Assen
tel. (0592) 39 90 90

www.groentotaaladeboer.nl

tuinontwerp
aanleg en 
onderhoud

o n d e r n e m e r s  i n  h e t  g r o e n
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Het was een bijzonder jaar. Door corona konden veel activiteiten niet  

doorgaan,  maar we waren creatief met allerlei nieuwe alternatieven:

De vrolijke sneeuwpop wedstrijd op 7 en 8 februari.
De deskundige jury kende de meeste punten toe aan de sneeuwpopfamilie van Neel Remmelts. 

Feestweekend 25, 26 en 27 juni 2021.
Vrijdag en zaterdag was er op de kindercamping Oosterd van alles te beleven. Een spelletjesochtend 
met onder andere een survivalbaan, frietfeest, live gitaarmuziek bij het kampvuur. Zaterdagavond was 
er een bubblevoetbaltoernooi en een buikglijbaan voor de jeugd. En op zondag draaide het bingorad van 
de online bingo er weer op los.  

Jubileum Schuurfeest.
Op 9 oktober hebben we ter ere van het 70-jarig bestaan van de Buurtvereniging een schuurfeest voor 
leden georganiseerd bij de familie Versteeg. Een swingend feest!  

Mooiste kersthuis van Oosteinde.
Op 21 december ging de vakkundige jury van de Buurtvereniging weer langs de huizen van Oosteinde. 
Familie Huberts-Korne won afgelopen jaar de 1e prijs.  

Oosteinde straalt.
Afgelopen jaar werden leden weer voordragen voor een kerstattentie. Het bestuur heeft ze persoonlijk 
rondgebracht. Ook hebben wij een gezellige kerstboom bij de rotonde geplaatst. 

AFGELOPEN JAAR



Nieuwbouw, verbouw, aanbouw, restauratie en renovatie

Ruinerwold       |       www.aarebouw.nl       |       info@aarebouw.nl       |       06-27033274

Bij inlevering van deze bon in het feestweekend bij de  
Drenste Koe: GRATIS Bol schepijs of Boerensoftijs
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INFORMATIE
KERMIS & CATERING
Kermis Veen jr. komt dit jaar met discozweef, 
snoepkraam en grijpertjes. 
Via de website www.mvamusement.nl kunnen er 
weer kontingsbonnen uitgeprint worden.
Ook zal er een schiettent aanwezig zijn. 

De catering zal dit jaar wederom in handen zijn 
van A&H Catering te Zuidwolde. Afhalen en  
meenemen van snacks is ook mogelijk! 

Daarnaast staat IJsboerderij De Drentse Koe, als 
het weer het toelaat, ook met een ijscokraam op 
het feestterrein.

Evenals voorgaande jaren, roepen we 
ook nu weer de hulp in van vrijwilligers, 
die op vrijdagmorgen (24 juni) de  
kinderen willen begeleiden bij de  
spelletjes (groep 1 t/m groep 8).  
Daarnaast zoeken we ook van elke 
buurt 1 vrijwilliger voor het helpen bij de 
brunch op zondag 26 juni. 

Wil je ons helpen? Geef je op via:  
www.bvoosteinde.nl/opgave

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD!

Meer informatie.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:  

Anne Marie Verkade-Diphoorn   tel: 06 - 29 73 73 80
Hanke Nijland    tel: 06 - 22 00 47 79
Marian Wolters    tel: 06 - 27 17 78 11

Scan mij!



• Specialist in duurzame energie! 

• Duurzaam en energiebesparend  
advies, berekeningen en systemen 

• Installatie en montage 

• Technisch advies en begeleiding 

• Elektra, gas, water, sanitaire installatie

T 0522-47 04 56 WWW.INTECHNEAU.NL 
Voor de Blanken 3 • Ruinen 
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HUISREGELS - VOOR DE VEILIGHEID
• Legitimatie verplicht!
• Het betreden van het terrein en het bijwonen van de  

optredens en festiviteiten zijn geheel voor eigen risico 
van de bezoeker. Buurtvereniging Oosteinde en haar 
vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor 
enig letsel en/of materiële schade van bezoekers.

• Op het evenement kan meer dan 85 DB(a) aan geluid 
worden geproduceerd. De organisatie aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die 
hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor.

• Op het terrein gelden de dagelijkse normen en waarden. 
Indien u zich niet aan deze regels houdt, zal u de toe-
gang tot het terrein worden ontzegd en kunt u worden 
overgedragen aan de politie. Eventuele schades zullen 
op u worden verhaald.

• Bij het verlaten van het feestterrein wordt dringend  
verzocht rekening te houden met omwonenden.

• Volgens de wet is de verkoop van alcoholische dranken 
aan personen onder de 18 jaar niet toegestaan, evenals 
het nuttigen van alcohol door deze personen.  
Buurtvereniging Oosteinde wijkt niet af van deze  
wetgeving.

• Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank op het 
terrein te nuttigen

• Het is niet toegestaan tijdens de optocht drank te  
nuttigen

• Het gebruiken, in bezit hebben of verhandelen van  
soft- of harddrugs op het terrein is niet toegestaan. Bij  
constatering hiervan kunt u worden overgedragen aan 
de politie.

• Het is wettelijk niet toegestaan in de feesttent te roken.
• Auto’s, scooters en Bromfietsen zijn niet toegestaan op 

het terrein.
• Fietsen dienen op de daarop aangewezen plaatsen  

geparkeerd te worden, parkeren geschiedt op eigen 
risico.

• Het is niet toegestaan op glaswerk in bezit te hebben op 
het terrein.

• Deponeer afval in de daarvoor bestemde containers op 
het terrein

 
Ledenkaart
Voor toegang tot de tent wordt u verzocht vrijdag- en za-
terdagavond de ledenkaart mee te nemen. Deze ledenkaart 
is persoonlijk en kan niet overgedragen worden. Je mag 
de kaart dus niet aan iemand anders geven als jezelf niet 
heengaat! 

De Buurtvereniging Oosteinde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor  
eventuele gevolgen die voortkomen uit de bijwoning, alsmede de deelneming aan de 
evenementen die tijdens de feestelijkheden, gedurende de tijd van voorbereiding en/
of de afwikkeling daarvan, in het programmaboekje vermeld. 

Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor dit programma te wijzigen. 

foto: Starstruck



Problemen met
computer of telefoon? 
Zoek niet verder!

• Telefoon reparatie
• Computer reparatie
• Laptop reparatie
• Tablet reparatie
• Spelcomputer reparatie
• Vervangen connectors
• Drukwerk & ontwerp
• SIM Only & toestellen
• Verkoop hardware

• Back-up oplossingen
• Microsoft 365

• Cyber security scan
• Internetverbindingen

• Hulp op locatie
• Hulp op afstand

• Systeem- en werkplekbeheer
•  VoIP telefonie

• WiFi & Netwerken

Alles voor ICT & Telecom

Je kunt bij jtb-media.nl onder andere terecht voor:

Alles voor telecom & ICT onder 1 dak!
Westerweiden 29    |    7961 EA Ruinerwold     |      t: 0522 - 20 21 00     |      info@jtb-media.nl


