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check onze socials voor het laatste nieuws

bestuursleden volksfeest zuidwolde

voorwoord
Beste Zuidwoldigers,

Jarno Klein
(voorzitter)
Tel: 06 22973765

Bernie Anbergen
(penningmeester)
Tel: 06 42868233

Riëlle Hummel
(secretaresse)
Tel: 06 11755719

Na twee Corona-jaren zijn we er weer helemaal klaar voor, Volksfeest Zuidwolde 2022!
De feestweek is van 28 augustus t/m 3 september op het vertrouwde terrein rondom
het Groene Hart. Dit jaar hebben wij weer een gevarieerd programma en hopen we
iedereen, van jong tot oud, weer een mooie week te bezorgen. We hebben als vanouds
de tentdienst, het beachvolleybaltoernooi, de bingo, kermis, mysteriespel en natuurlijk
de zeskamp. Dit jaar hebben wij afscheid genomen van de playbackshow. In plaats
daarvan organiseren wij diverse nieuwe activiteiten zoals een kaartmiddag, darttoernooi,
gezamenlijke opening van de basisscholen en de Grote VRIJMIBO van Zuidwolde! Meer
informatie over deze en alle andere onderdelen vind je in deze gids.
Het organiseren van het Volksfeest is elk jaar weer een feestje op zich. Dat lukt dankzij
veel enthousiaste vrijwilligers en de bijdragen van diverse sponsoren. Geweldig,
waarvoor onze dank! Daarnaast zijn wij nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor
volgende jaren, zie jij jezelf volgend jaar samen met ons dit feestje bouwen? We horen
graag van je!

Geri Hut
Tel: 06 47571325

Lucia Reinders- Bos
Tel: 06 23780842

Nico Barendrecht
Tel: 06 51268630

Heb je vragen, klachten of suggesties, voor, tijdens of na de feestweek? Laat het ons
weten. Wij bekijken graag wat beter of anders kan. In de feestweek herken je ons aan de
oranje crew-shirts.
Wij wensen iedereen, deelnemers, vrijwilligers en het publiek, een onvergetelijke
feestweek!
Bestuur Volksfeest Zuidwolde

Nigel Hulsteijn
Tel: 06 14556633

Elsemiek Weiland

Robbin Morsink

Tel: 06 83975506

Tel: 06 11766262

E-mail:		

info@volksfeestzuidwolde.nl

Website:

www.volksfeestzuidwolde.nl

Facebook:

feestweekzuidwolde

Instagram:

volksfeest_zuidwolde

Wij zijn tijdens de feestweek te herkennen aan onze oranje shirts met logo.
U kunt ons op het feestterrein aanspreken, maar u kunt ook bellen op één
van bovenstaande telefoonnummers.

Ambachtelijk
en héél erg

OegemA

lekkerrrrrr…

Ambachtelijke
bakkerij

Zuidwolde | Hoofdstraat 74 | T 0528 - 371 270
Dedemsvaart | Markt 6 | T 0523 - 612 632
Balkbrug | Meppelerweg 5 | T 0523 - 656 205
www.bakkerij-oegema.nl

Lokale hoorzorg op maat
Ook bij u thuis!
Hoofdstraat 35
7921AB Zuidwolde
0528-201695
info@hoorcentrumdewolden.nl
www.hoorcentrumdewolden.nl

makelaardij

zondag 28 augustus
Kerkdienst

Tent open: 09.30 uur. Start dienst: 10.00 uur. Einde: ca. 11.15 uur.

 ONDERHOUD AUTO’S
EN BEDRIJFSWAGENS
 APK
 OLIE & REMMEN
 BANDENWISSEL
 ACCU ONDERHOUD
 ALLE MERKEN
 OCCASIONS

De feesttent in het Groene Hart zetten we zondagochtend graag in om een gezamenlijke
kerkdienst van de Hervormde Gemeente en de Ontmoetingskerk te houden. Een
kerkdienst voor alle Zuidwoldigers, of je nu wel of geen kerkganger bent. Iedereen is
welkom.
Wat kun je verwachten?
Thema: “En toch... FEEST”. Voorbereid door Geke Lopers (Hervormde Kerk) en Ds. Betty
Gras (Ontmoetingskerk). Muzikale medewerking van Woudklank o.l.v. Thom Zigterman.
Na afloop staat een kop koffie of thee en limonade klaar. Een mooi moment om even
met elkaar bij te praten en vooruit te blikken naar het Feestweekprogramma dat voor
ons ligt.
Voor vragen over de kerkdienst kun je terecht bij Riëlle Hummel

Beachvolleybal

Aanvang: 12.30 uur. Start wedstrijden: 13.00 uur. Einde: ca. 21.00 uur.
Dit sportieve volleybalelement ontbreekt ook dit jaar niet. Samen met VCZ organiseren
wij het beachvolleybaltoernooi met een heerlijke barbecue als afsluiter. Doe mee of kom
gezellig kijken!
Hoe kun je meedoen?
Een team kan bestaan uit een vriendengroep, buurtvereniging, sportteam, straat, etc. Elk
team bestaat uit minimaal 4 spelers; mannen, vrouwen, jong, oud, alles kan en mag. Let
op: er moet minimaal 1 vrouw en 1 man per wedstrijd in het veld staan. Elke wedstrijd
speel je met 4 personen, 1 of 2 wisselspelers zijn toegestaan. Het inschrijfgeld bedraagt
€ 15 per team. Je kunt je opgeven via meedoen@volksfeestzuidwolde.nl
Kom je liever kijken? Ook een prima zondagmiddagactiviteit! De teams kunnen support
gebruiken. Het wordt vast weer een mooi volleybalspektakel, waarbij je je geen minuut
zult vervelen. DJ Ryan zal aanwezig zijn voor gezellige muziek en bij de barbecue zijn
heerlijke stukken vlees verkrijgbaar. Na de finales maken we de winnaars bekend en
genieten we natuurlijk nog even na.
De contactpersoon voor het beachvolleybaltoernooi is Elsemiek Weiland

KLAAS DEKKER
DALERPLANEET:
grondverzetbedrijf
• Grondwerk
• Slootonderhoud
• Sloopwerk
• Verkoop grondstoﬀen
Nijverheidsweg 5A / Zuidwolde / 06-17159006 / www.klaasdekker.nl

Kom langs voor:
Koffie
Lunch
Diner
Borrel

HOOFDSTRAAT 97 | ZUIDWOLDE | 0528 - 374010

17:00
17:00
20:00
17:00

uur
uur
uur
uur

Nijverheidsweg 4A • 7921 JJ Zuidwolde • 0528-741400 • www.drenergie.nl
T 06-11413642
E info@deboerenstreek.nl
I www.deboerenstreek.nl

Bent u al bekend met onze Boerenkaas? Al jaren maak ik,
Mariët Flinkert, elke week kaas van de melk van onze eigen
koeien. Mijn hobby is inmiddels uitgegroeid tot een grote passie. Het enthousiasme van de klanten geeft mij zóveel energie!
Bij De Boerenstreek in Zuidwolde kunt u natuurlijk terecht
voor Boerenkaas van Mariët, zuivel, vlees, eieren, groente, fruit
enz. Kom deze passie proeven in mijn winkel! Mijn doel is: het
samenbrengen van eerlijke lokale streekprodukten.
- Dagelijkse boodschappen (woensdag t/m zaterdag)
- Cadeau-artikelen
- Cadeau-pakketten
- Complete boodschappenpakketten wekelijks gratis aan
huis bezorgd!

VCA & ISO gecertificeerd

De Boerenstreek
Hoofdstraat 109, Zuidwolde

-

Zuidwolde

HANDELSWEG 26 - 7921 JR - ZUIDWOLDE
info@schuldinkallroundkeuringen.nl
schuldinkallroundkeuringen.nl
schuldinkaccupoint.nlt

Openingstijden
Woensdag: 09:00
Donderdag: 09:00
Vrijdag:
09:00
Zaterdag: 09:00

√ Electrisch gereedschap en arbeidsmiddelen
ARBO/VCA
√ Ladders, trappen en steigers
√ Valbeveiligingsmiddelen + PBM
√ Brandblusapparatuur REOB-erkend
EVENEMENT? Huur
bij ons een gekeurd
brandblusapparaat!

De Boerenstreek

KEURING, VERKOOP EN ONDERHOUD

 


 


 


    

Programma dinsdag 30 augustus
Kaartmiddag

Aanvang: 13.30 uur. Einde: ca. 17.00 uur.
Klaverjassen of jokeren
Ouderwets gezellig kaarten, dat is het belangrijkste doel van deze kaartmiddag voor
volwassenen. Je kunt meedoen met een aantal potjes klaverjassen of jokeren, of als je
een allround kaarter bent, misschien wel aan allebei (afhankelijk van de belangstelling).
Hoe kun je meedoen?
Meld je voor 13:30 uur bij de feesttent.
Betaal € 5 deelnamekosten.
En… kaarten maar!
Neem je vrienden, buren of andere kaartmaatjes mee. Tot dan!

EdwardZorgt
Edward Bruins
06 19 899 553

Voor meer informatie, neem contact op met Geri Hut

Koppeldarttoernooi

Aanvang: 19.00 uur. Start: 19.30 uur. Einde: ca. 23.00 uur.
Koppeldarttoernooi
Ben jij de nieuwe Michael van Gerwen? Of heb je gewoon zin in een avond gezelligheid?
Geef je dan nu op voor het koppeldarttoernooi en verras ons met jouw dart-skills. Wie
weet ga jij er met de hoofdprijs vandoor! Toeschouwers zijn uiteraard ook van harte
welkom.
Hoe kun je meedoen?
Geef je samen met je partner op door een mail te sturen naar meedoen@
volksfeestzuidwolde.nl. De kosten zijn €15 per koppel.
Voor meer informatie, neem contact op met Geri Hut

Monique de Wolde
Dikkie van den Berg
Handelsweg 3

7921 JR Zuidwolde

T. 0528-362427

M. 06-20858634

BEDRIJFSUNITS / OPSLAGRUIMTES VERHUUR
TE ZUIDWOLDE DR.

U kunt ons 24 uur per dag
7 dagen in de week bellen:
06 - 537 89 050
info@kraamzorgzuidwolde.nl
www.kraamzorgzuidwolde.nl

dat bevalt goed
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Vakwerk in Maatwerk
Michiel Reinders
06 - 188 731 09

Zuidwolde
www.reindershoutenmeubelen.nl
info@reindershoutenmeubelen.nl

BETHEBOX
MARKETING & RECLAME

Een strakke advertentie?
Drukwerk of reclamemateriaal?
Snel geregeld met BeTheBox!
Geert Moek | Geert@bethebox.nl | Zuidwolde

Programma woensdag 31 augustus
Opening schooljaar

Start: 09:00 uur. Einde: ca. 13:45 uur.
Samen het nieuwe schooljaar in!!!
Wat is er nou leuker dan gezamenlijk het nieuwe schooljaar in luiden bij de feesttent?
Daarom hebben we i.o.m. de twee basisscholen in Zuidwolde en heus springkussen/
hindernisbaan/survivalbaan festijn uit de grond gestampt. Bewegen is tenslotte erg
belangrijk.

/GroencentrumZuidwolde
Burgemeester Tonckensstraat 53a
7921 KB Zuidwolde • T. 0528 374 312
WWW.GROENCENTRUMZUIDWOLDE.NL
Maakt uw tuin compleet. Ook voor al uw tuin- aanleg en onderhoud!

Onder het motto “samen is toch veel leuker dan alleen” zullen alle groepen in
verschillende tijdsvakken aan bod komen om hier lekker op los te gaan. Door groepen
met dezelfde leeftijd van beide scholen te mengen willen we werken aan verbinding
en saamhorigheid, iets wat we de afgelopen 2 jaar erg gemist hebben maar we toch zo
nodig zijn.
“Lukt het even niet om ergens op te klimmen?” “Dan geef ik je toch even een zetje!”
“Samen lukt het vast!”
Daarnaast is het fantastisch om na afloop van deze leuke en sportieve activiteit het niet
alleen te kunnen nabespreken op het schoolplein, maar ook met je teamgenoten bij de
voetbal, of bij gym of dansles!
Aanspreekpunt namens Volksfeest Zuidwolde: Lucia Reinders-Bos
*Om de haalbaarheid van dit festijn te vergroten, hebben wij een verzoek ingediend bij
het Sportakkoord van gemeente de Wolden. Zij hebben een bijdrage beschikbaar gesteld.

Morsink
INA BRUINS
THUISZORG

Restaurant
Steakhouse
Zuudwoldiger
Huuskamer

Hoofdstraat 67 - 7921 AC Zuidwolde (Dr.) - 0528-372678
www.zuudwoldigerhuuskamer.nl

Programma woensdag 31 augustus
Mysteriespel

Tent open: 19.00 uur. Start: 19.30 uur. Einde: ca. 22.30 uur.

• Minimaal een isolatiewaarde
buitengevel van 6.0 ipv 4,5
• Geen koudebruggen
• Verkorte bouwtijd dus minder
kans op prijsstijgingen
• Zeer geschikt voor energieneutrale
woningen of passiefhuis

Na het succes van voorgaande jaren hebben we ook dit jaar weer het Mysteriespel op het
programma. Echt iets voor liefhebbers van Escaperooms, Cluedo en GPS-tochten. Je fietst
een route door het dorp en onderweg kom je allerlei vragen en mysteries tegen. Los jij
het mysterie van deze feestweek op?
Zo kun je meedoen met het Mysteriespel:
Stel een team samen met een paar slimme en handige mensen, bijvoorbeeld vanuit je
straat, je sport- of vriendenclub. Een team bestaat uit maximaal 4 spelers.
- Deelname kost € 10 per team
- Zorg dat ieder teamlid een fiets heeft
- Opgave via de mail is verplicht (meedoen@volksfeestzuidwolde.nl)
Wil je meer weten over het Mysteriespel? Bel dan met Riëlle Hummel

ONZE BOUWPARTNER:

NIEUWBOUW

|

AANBOUW

|

DAKOPBOUW

Van woensdag tot
en met zaterdag
is er in het Groene
Hart kermis.

Dames-, heren& kinderkapsalon
Tel.: 0528 372 122
Landschapslaan 1
7921 EC Zuidwolde
www.kapsalonesmay.nl

Cafétaria - Eethuis
“Het Busstation”
Geniet op elk moment van de dag van onze:
Verse koffie

Diverse snacks

Lunchgerechten

Verse patat + raspatat

Plate-service

Afhaalmaaltijden

Hoofdstraat 43 - Zuidwolde
0528 - 371759
dinsdag gesloten

Programma donderdag 1 september
Vossenjacht

Aanvang: 14.15 uur. Einde: 16.00 uur.
Op zoek naar de Feestweek-vossen! Wie vindt alle Feestweek-vossen? Bij dit spel ga je
lopend op zoek naar de (verklede) ‘vossen’ in ons dorp. We maken het je niet makkelijk,
maar door goed te kijken en slimme vragen stellen, kom je er vast uit.
De vossenjacht is voor kinderen t/m 12 jaar. Bij de jongste kinderen mogen (groot) ouders,
verzorgers etc. natuurlijk ook meelopen. Deelname is gratis!

Geen vervoer? Dit is geen probleem
met onze GRATIS ophaalservice.

Aanspreekpunt voor de vossenjacht is Nigel Hulsteijn

Hoofdstraat 53 - Zuidwolde (Dr.)
telefoon: 0528 37 32 88
www.damesmodedekker.nl
Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 u
di. t/m vrij. 09.30 tot 17.30 u
zat. 09.30 tot 17.00 u

Megagezellige Feestweek Bingo

Tent open: 19.30 uur. Start: 20.00 uur. Einde: ca. 23.00 uur.
Hij is er ook dit jaar weer: de Megagezellige Feestweek Bingo. Natuurlijk zorgen we
voor aantrekkelijke prijzen. Wat dacht je van een diner voor twee of borrelen met zes
personen? Onze bingo kent geen leeftijdsgrenzen, dus doe allemaal gezellig mee.

damesmodedekker

AANKOPEN

Hoe gaat de bingo in zijn werk?
We spelen 8 rondes en een superronde met een fantastische hoofdprijs. Tijdens iedere
ronde zijn 3 prijzen te winnen, oplopend in waarde. Na 4 rondes lever je alle gespeelde
bingokaarten in. Daar rollen nog eens 3 prijswinnaars uit. Bij een dubbele bingo gaan we
dobbelen. Degene met het hoogste cijfer wint de prijs en de ander mag een prijs van de
prijzentafel kiezen.

TAXEREN

Verkoop van de bingokaarten is vanaf 19.30 uur in de tent. Zorg dat je er op tijd bij bent;
om 20.00 uur gaan we draaien.

VERKOPEN

VERHUREN
ADVISEREN
telefoon: 0528 371710
www.stegemakelaardij.nl

Wat kosten de kaarten?
- 1 boekje met bingokaarten voor de 8 rondes én de superronde: € 15,- losse kaarten voor de superronde: € 2,50 en 5 stuks voor € 10,Met 1 boekje kun je de hele avond meespelen. Om meer kans te maken op de hoofdprijs:
koop extra losse kaarten voor de superronde!
Aanspreekpunt voor de Megagezellige Feestweek Bingo is Lucia Reinders-Bos

De koffie staat klaar!

Kwaliteit, service
& persoonlijk

Houd facebook en instagram
goed in de gaten!

Actuele informatie rondom alle
activiteiten zullen we delen via
onze social media kanalen.

12.00 uur - zeskamp
20.30 uur - quiz (hoort bij zeskamp)
21.00 uur - bandje voor de sfeer & dj roelof

15.00 uur - de vrijmibo voor
het hele gezin!

14.30 uur - vossenjacht
19.30 uur - bingo

overdag - start schooljaar
19.00 uur - mysteriespel

13.00 uur - klaverjassen en jokeren
19.00 uur - koppeldarttoernooi

10.00 uur - kerkdienst in de tent
13.00 uur - beachvolleybal & bbq
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Nijverheidsweg 38 • Zuidwolde • tel. 0528 37 31 64 • www.buning.nl

VOOR AL UW GROND-, STRAATEN RIOLERINGSWERK!

HOOFDSTRAAT 72
7921 AN ZUIDWOLDE
0528 356 989

DA.NL

ZUIDWOLDE

DE DROGIST MET AANDACHT

Programma vrijdag 2 september

Tel: 06 14 55 66 33
Hoveniersbedrijf de kleine tuinman

Zuidwolde

De Grote VRIJMIBO

Start: vanaf 15:00 uur. Einde: ca. 01:00 uur.
Vrijdagmiddag gaat het gebeuren.. De Grote VRIJMIBO van Zuidwolde! Met vermaak
voor de hele familie. Dus trommel je hele familie op om er samen een mooie dag van te
maken.
Voor de kleinsten is er o.a. een springkussen aanwezig en lopen er gezellige clowns
rond. Wat lekkers kun je halen bij diverse foodtrucks rondom de tent, met o.a. keuze
uit burgers, sushi, loempia’s en ijsjes. Maar uiteraard kun ook een lekker bakje patat
en verschillende snacks halen. Een drankje kun je scoren bij de bar, maar voor een
verfrissende cocktail kun je terecht bij de cocktailbar. Ondertussen treden DJ Henri
Vogelzang en BradRoosterband op om deze dag helemaal af te maken! Het belooft
een gezellige middag en avond te worden vol met vermaak voor jong en oud, dus kom
gezelling een hapje en drankje doen onder het genot van live muziek.

DE KLEINE TUINMAN | GROOT IN GROEN
Advies

.

Ontwerp

.

Aanleg

.

Onderhoud

.

Vijvers

Aanspreekpunt voor de Grote VRIJMIBO is Nico Barendrecht

vrijwilligers gezocht!
Het Volksfeest Zuidwolde is fantastisch om te bezoeken én heel gezellig om te
organiseren. Wij kunnen de week op een goede en verantwoorde manier organiseren
door de inzet van vrijwilligers die er helemaal voor gaan. Dat laatste vinden we veel
belangrijker dan ervaring hebben.
Je kunt op verschillende manieren meehelpen:
- één van de activiteiten helpen voorbereiden en op de dag zelf begeleiden;
- opbouwen en afbreken van het feestterrein;
- hand- en spandiensten verrichten tijdens de kinderactiviteiten en bij de zeskamp;
- bestuurslid worden van de stichting Volksfeest Zuidwolde.
Je ziet het, met kleine en grotere werkzaamheden kun je een bijdrage leveren. Dat
hoeft niet voor jaren achtereen, alhoewel dat wel fijn is voor de continuïteit van het
evenement.

Nigel Hulsteijn | Zuidwolde | T: 06 14 55 66 33
www.dekleine-tuinman.nl | dekleinetuinman@outlook.com

Enthousiast geworden?
Wil je helpen in de voorbereiding of tijdens de feestweek én ben je 16 jaar of ouder,
meld je dan aan via info@volksfeestzuidwolde.nl of neem contact op met één van de
bestuursleden. Onze telefoonnummers staan voorin de gids.

Autobedrijf Vieto is een allround autobedrijf,
aangesloten bij de BOVAG en VASS. Dit betekent
dat we onderhoud verzorgen aan alle merken
(lease) auto’s.
Tevens doen wij ook APK en onderhoud aan lichte
bedrijfsauto’s en campers. Dit geldt ook voor
elektrische en hybride auto’s!
Ook kunt u bij ons terecht voor de in- en verkoop
van occasions. Bij ons kunt u altijd rekenen op
eerlijk advies en een uitstekende service.
Volg ons ook op Facebook!

Nijverheidsweg 40 - 7921 JJ Zuidwolde (Dr.)
Telefoon: 0528 - 37 41 83
info@vieto.nl - www.vieto.nl

VAKKENNIS & PERSOONLIJKE
BETROKKENHEID!
Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Gesloten
9.00-20.00
9.00-18.00
9.00-21.00
9.00-18.00
9.00-12.00
(even weken)

Afspraak maken?
Bel: 06-38623338
Online :
www.barberbooking..com

Ommerweg 59

7921 TB Zuidwolde

www.beautynolderwoud.nl

www.vandijk-tuinen.nl
ROBERT VAN DIJK • t. 06 - 53 13 30 66 • Zuidwolde • info@vandijk-tuinen.nl

Pelletkachels
Pelletketels
Aanleg
Onderhoud
Showroom:
Nijverheidsweg 2c
Zuidwolde
0528-234344

CHECK EENTTWEE.nl
facebook of Insta,

voor acties, nieuws en

openingstijden

EN KOM GEZELLIG
LANGS AAN DE
INDUSTRIEWEG 10a
7921 JP ZUIDWOLDE

i i

TOT SnEL,
Annemieke

Programma zaterdag 3 september
Zeskamp

Tent open: 12.00 uur. Start spellen: 12.30 uur. Einde: ca. 17.30 uur
De zeskamp is favoriet bij het Volksfeest Zuidwolde. Een team mag uit maximaal tien
personen bestaan en in elk team moet minimaal één man en één vrouw zitten. Opgeven
kan nog steeds, mail naar meedoen@volksfeestzuidwolde.nl. De kosten zijn €125,- per
team. We gaan van start met 5 fysiek en mentaal uitdagende spellen. ’s Avonds testen
we bovendien de theoretische kennis van de deelnemers. De inzet van de deelnemers
is bepalend voor de einduitslag. Sportiviteit, behendigheid en wat slimheid kan helpen.
Aanmoediging zeker ook. Kom kijken en leef mee!
Het programma nog even op een rij: Tussen 12.30 en ca. 16.00 uur spelen de
zeskampteams 5 spellen in het Groene Hart. Met de 6e, theoretische, spelronde om 21.00
uur in de feesttent kunnen de teams de laatste punten verdienen. De uitreiking van de titel
‘Winnaar Zeskamp 2022’ doen we direct na de laatste theorieronde. Graag tot dan!

Senioren - Gezinshulp - Mantelzorgsteun

Hulp met gevoel voor U!

Voor meer informatie kan je een kijkje nemen op onze website
www.hulpmetgevoel.nl

Zorg jij graag voor een ander? Vind jij het ﬁjn om tijd en aandacht
te geven? Een luisterend oor te zijn? Wil jij ervaren hoe goed het
voelt om bij een ander (die het zelf niet kan) schoon te maken?
Vind je het belangrijk om zelf te kiezen welke opdracht je
aanneemt? Dan ben jij wellicht geschikt voor deze functie.
Stuur je motivatie + cv naar post@hulpmetgevoel.nl

Wij bieden:
 Gezinshulp
 Huishoudelijke hulp
 Mantelzorg ondersteuning
 Één op één begeleiding bij dementie
 24 uurs hulp
 Steun rondom een overlijden

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging?
Maak dan gebruik van de diversiteit die werken via Nannys &
Grannys je biedt.
Als nanny werk je met en voor mensen die door ziek zijn of het
ouder worden hulp kunnen gebruiken.

Goed om te weten: mocht je alleen bij de theorieronde in de tent willen komen kijken, dan
betaal je de entreeprijs van € 10 voor het avondprogramma. Je krijgt dit entreegeld retour
als je besluit om binnen 15 minuten na de prijsuitreiking te vertrekken.
Aanspreekpunt voor het zeskampspektakel is Bernie Anbergen

JANSEN
MEESTER
administratie - belasting - advies

Schoolstraat 2a
T 0528-371001 info@jansenmeester.nl
7921 AV Zuidwolde F 0528-373729 www.jansenmeester.nl
Lid Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

Groot aanbod geldverstrekkers
Onafhankelijk & persoonlijk advies
Altijd kosteloos eerste adviesgesprek
Totale ontzorging

www.dhuiskes-techniek.nl

Raadhuisstraat 3 | 7921 GC Zuidwolde
0528-820994 | haverkortadvies.nl |
info@haverkortadvies.nl

Programma zaterdag 3 september
Optreden Bandje voor de Sfeer
Aanvang: 21.30 uur.
Entree volwassenen: € 10
Entree kinderen tot 12 jaar: € 5

NIEUWBOUW - VERBOUW - ONDERHOUD
RENOVATIE - OVERKAPPING
TUINKAMER - PVC VLOEREN
TIJDENS ALLE SEIZOENEN
MAXIMAAL GENIETEN
Als u langer buiten wilt genieten, zorgen
glazen schuifwanden voor extra beschutting
tegen wind en regen. Bovendien zijn onze
glazen schuifwanden niet alleen geschikt als
toevoeging in uw terras overkapping. Onze
schuifwanden zijn namelijk ook zeer geschikt
als afsluiting van o.a. uw veranda, tuinhuis,
blokhut en balkon.

Ze staan te popelen om het feest op de
kop te zetten waarbij alle voetjes van
de vloer komen en iedereen meezingt!
Tijdens de spectaculaire show komen de
bekendste meezingers, vernieuwende
medleys en knallende ballads voorbij waar bij
gegarandeerd het dak eraf gaat. Samen met
jullie maken we er een te gek feest(je) van!
DJ Roelof is er ook bij
Voor, tussen en na de optredens van Bandje voor de Sfeer kun je lekker dansen,
meezingen en feesten met onze eigen DJ Roelof!
Aanspreekpunt voor deze avond is Geri Hut

AIRCO CHEC

K

Laat uw airco
op tijd controleren

Geïnteresseerd of meer informatie?
Neem dan contact met ons op.

De Marsen 8, 7921 HS Zuidwolde
info@veco-bouw.nl
Ruben Veerman
T. 06 492 33 685

Bert Coster
T. 06 271 93 484

Autobedrijf Wemmenhove
Meppelerweg 3

PCA Gewoon Goed!

7921 VM Zuidwolde
Telefoon: 0528-371227
www.wemmenhove-peugeot.nl

WELKOM BIJ

De Kalverstraat
Bij De Kalverstraat koop je (H)eerlijke streekproducten uit de omgeving van
Hoogeveen. Bijzonder trots zijn wij op het kalfs-, rund- en varkensvlees van onze
eigen boerderij. Je bent van harte welkom bij De Kalverstraat! Daar vind je dagelijks
de meest verse, kwalitatieve en smaakvolle producten!

Drift 24
7921 ET Zuidwolde
telefoon: 06 135 49 313

dragtdienstverlening.nl

IETS TE VIEREN?

Voor ieder feestje of BBQ hebben wij een
passend vleespakket. Vraag naar de mogelijkheden.
Familie Wolters
Het Oosterveld 5
7907 GE Hoogeveen

www.vleesvandekalverstraat.nl
Danielle@vleesvandekalverstraat.nl

Tuinaanleg
Straatwerk
Schuur -en overkappingen
Graafwerk

Dé salon die uitblinkt in aanbod,
kwaliteit en professionaliteit.

HANS VAN ‘T HUL
DIENSTVERLENING
06 - 134 940 80

www.hvanthuldienstverlening.nl
Hoofdstraat 29a | 7921 AB Zuidwolde | 06 28 24 05 94 

www.beautyloungedrenthe.nl

IK BEN ER VOOR UW BOUWPLANNEN
 Utiliteit of woningbouw, laat het vakkundig voor u regelen.
 Onderhandelen met overheid, architect, aannemer en
klussenbedrijf is mijn sterke kant.
 Nieuwbouw op de Ekelenberg ? ik kan het voor u regelen.
 Als bedrijf moet u doen waar u goed in bent, ik regel graag
voor u het bouwkundige deel.
 Ik kan u adviezen geven waar u zelf niet aan denkt.
 Wat uw bouwmogelijkheden zijn, en wat het gaat kosten, weet
ik in een mum van tijd.
 Het maken van tekeningen en berekeningen voor uw
vergunning is voor mij dagelijkse kost.

Bouwbegeleiding
&
Advies

Mark Gortemaker

J2L Bouwbegeleiding & Advies Ommerweg 28 7921TD Zuidwolde
T 05 28 85 80 88 M 06 26 87 33 11 E info @ J2L.nl I www. J2L.nl

Bedankt!
De feestweek zou de feestweek niet zijn zonder de betrokkenheid
en deelname van vele Zuidwoldigers. Juist daarom blijft het voor ons
de mooiste week van het jaar. Zonder iemand tekort te willen doen,
noemen we in het bijzonder: alle vrijwilligers, de sponsoren, cateraar
Jan Schoemaker, familie Visser van de kermis, Dekker Reclame en de
omwonenden van het Groene Hart.
Heel erg bedankt voor jullie bijdragen en medewerking!
Afscheid van Mieke, Manon en Irma
Jarenlang hebben Mieke, Manon en Irma zich met veel
enthousiasme ingezet voor het organiseren van de feestweek als o.a.
penningmeester en secretaresse. Mede dankzij hen zijn er elke jaar
weer leuke activiteiten georganiseerd. Mieke en Manon vinden het
lastig om definitief afscheid te nemen (en dat vinden wij helemaal
niet erg ;-)), daarom organiseren ze nog één keer het Mysteriespel en
dan is het écht klaar..
Mieke, Manon en Irma, super bedankt voor al jullie inzet de afgelopen
jaren en we zien jullie dit jaar graag aan de andere kant van de bar!

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen

Je bent welkom op Hoofdstraat 59 in Zuidwolde,
óók zonder afspraak. Bel 0528 – 37 05 92
vertrouwd, verzekerd, Veldsink.
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Voor preventie, weringsadvies en
bestrijding van alle soorten ongedierte!

staat jou
advertentie hier
volgend jaar?
stuur een mail naar

+31 (0) 629359956 | info@plaagdierweg.nl
/plaagdierweg.nl
@plaagdierweg.nl

www.plaagdierweg.nl

Hoofdstraat 13 - 7921 AA Zuidwolde
Telefoon: 06-48798763
info@jannekevandermeulen.com
www.jannekevandermeulen.com

pr@volksfeestzuidwolde.nl

colofon

De feestgids is een uitgave van Stichting Volksfeest Zuidwolde. Deze feestgids wordt in een
oplage van 3.006 stuks huis aan huis verspreid binnen de postcode 7921.
Redactie
Elsemiek Weiland | 06-83975506 | pr@volksfeestzuidwolde.nl
Vormgeving & drukwerk
Jan Dekker | Dekker reclame | www.dekkerreclame.nl

JARNO KLEIN

06 229 737 65

ZUIDWOLDE

Uw specialist in elektra, cv, water, gas, duurzame
energie en data installaties.

Fotografie
Compleet In Beeld | Portretten en groepsfoto’s | www.compleetinbeeld.nl
Eigen archief | Overige foto’s
Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming worden overgenomen. Aan de inhoud
van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele zet- en drukfouten
voorbehouden.

Heeft uw site een verfrissende uitstraling nodig
of is het tijd om een compleet nieuwe te laten
ontwikkelen? Wij helpen daar graag een handje bij.
Voor zowel een statische als dynamische website
kunt u bij ons terecht.
GEÏNTERESSEERD OF WILT U MEER INFORMATIE?
Maak gerust een afspraak of kijk eens op
www.dekkerreclame.nl voor een selectie van werk
van onze hand.

• Binnenreclame
• Buitenreclame
• Belettering
• Logo
• Drukwerk
• Gevelreclame
• Stickers
• Spandoeken
en meer...

Looizand 26
7921 EV - ZUIDWOLDE
06 14 54 12 55
info@dekkerreclame.nl

