
20 mei 2017, pag. 4

Oldtimerstoet luidt jubileumjaar Ooststellingwerf in
WIEBEREN ELVERDINK

OOSTERWOLDE Met het vertrek van
een glimmende stoet oldtimers
zette zich gisteren in Oosterwolde
ook een feestenreeks in jarig Oost-
stellingwerf in gang.

Het ronkende lint van vooroorlogse
Fordjes, Rolls Roycen en Citroëns
dat langs alle dertien dorpen in de
gemeente trok, markeerde het begin
van een ongeveer zes maanden du-
rend jubileumfeest.

Het is dit jaar namelijk precies
vijfhonderd jaar geleden dat het
voormalige boerenrepubliekje Stel-
lingwerf in twee aparte grietenijen
werd opgedeeld: Stellingwerf-Oost-

einde en Stellingwerf-Westeinde, de
voorlopers van het huidige Ooststel-
lingwerf en Weststellingwerf.

In tegenstelling tot de even oude
westerburen, vindt ‘Oosterwolde’
dit een vrolijke aangelegenheid,
stipte ook burgemeester Harry Oos-
terman voor het vertrek van de au-
to’s aan. ,,In Weststellingwerf heb-
ben ze er nog steeds verdriet van,
maar wij vieren een feestje.’’

Dat ‘feestje’ bestaat uit in totaal 37
evenementen, op het gebied van
historie, cultuur, sport en recreatie.
Zo zijn er dorpsfeesten en histori-
sche bijeenkomsten, maar ook con-
certen, excursies en op 1 september
is er een volksloop tussen Appelscha
en Oosterwolde.

De meeste evenementen werden
geselecteerd uit 53 verschillende
aanvragen voor een bijdrage uit de
gemeentelijke jubileumpot. Een ad-
viescommissie boog zich hier eerst
over, burgemeester en wethouders
hakten in maart definitieve knopen
door over de subsidieverdeling.

In alle dorpen is ten minste één
activiteit georganiseerd. ,,Het wordt
een feest voor en door inwoners’’,
beloofde Oosterman.

Delegaties van de afzonderlijke
feesten, bijvoorbeeld de in kleder-
dracht gestoken mensen achter het
Middeleeuwse Feest dat in juni in
Elsloo plaatsvindt, lichtten bij de
start op het gemeentehuis of langs
de route vast een tipje van de sluier.
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