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VAN DE VEURZITTER

Beste dorpsbewoners,

Als je dit leest dan staat onze feestweek 2018 al bijna op het punt van 
beginnen!
Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Roelina Coelingh, haar 
‘diensttijd’ van ruim 6 jaar zat er op. En met haar vertrek verliezen we een 
duizendpoot binnen onze commissie, eigenlijk was er geen enkel onderdeel  
waar Roelina niet haar (positieve!) stempel op drukte. Zowel voor als achter 
de schermen is Roelina nooit te beroerd geweest om de handen uit de 
mouwen te steken. Roelina bedankt!
Inmiddels heeft Peter vd Vegt zijn stageplek verruilt voor een vaste 
aanstelling en is hij helemaal ingewerkt, we kunnen dus de feestweek met 
vertrouwen tegemoet zien.

In de komende feestweek gaan we voor de laatste keer plezier beleven 
van de diensten van Jelle Wunnink, zijn plek zal worden ingenomen door 
Henk Coelingh. Henk draait inmiddels al volop mee, dat gaat dus ook 
weer goed komen. Ook voor jullie voorzitter zal dit zijn laatste feestweek 
in functie zijn, Arjan Wolf zal vanaf komend najaar het voorzitterschap van 
mij overnemen. Ook Arjan draait al enige maanden mee.

2017: Met het thema “omgekeerde wereld” hadden we een aantal vaste 
onderdelen van dag verwisseld en dit pakte verrassend goed uit. Om die 
reden houden we ook de komende feestweek grotendeels vast aan dit 
schema.

2018: Dit jaar gaan we los met het thema ‘Amsterdam/Mokum’, we zijn 
zeer benieuwd wat dit voor creatieve inspiraties teweeg zal brengen…
Na de optocht ook dit jaar weer de “After Optocht Verkleed Party”. 
Maar let op!, de prijsuitreiking doen we omstreeks 21.00u., zo kunnen 
de deelnemers voor donker hun wagen thuis brengen. Ook ‘happen 
en trappen’, oftewel een kleine proeverij op de fiets staat weer op het 
programma. “Ik hou van Holland” een hilarisch spel staat voor de 
vrijdagochtend gepland, mis dit niet!! 



Jan Haarstraat 5 - Kerkenveld
Tel. 0528 - 870 000  Mob. 06 870 99 870

Voorz. Ab Groen
Tel: 0528-361732

Secr. Gerard Zwiers
Tel: 0528-361401

Albert van Daatselaarstraat 18
7915 BA Kerkenveld
Tel. 0528 - 36 20 80
Tel. 06 - 29 15 21 61

               Burgemeester Jansstraat 14     7926 VB  Kerkenveld
                         T. 0528-362427                             M. 06-20858634

         BEDRIJFSUNITS / OPSLAGRUIMTES VERHUUR
              TE ZUIDWOLDE DR.

               Burgemeester Jansstraat 14     7926 VB  Kerkenveld
                         T. 0528-362427                             M. 06-20858634

         BEDRIJFSUNITS / OPSLAGRUIMTES VERHUUR
              TE ZUIDWOLDE DR.

               Burgemeester Jansstraat 14     7926 VB  Kerkenveld
                         T. 0528-362427                             M. 06-20858634

         BEDRIJFSUNITS / OPSLAGRUIMTES VERHUUR
              TE ZUIDWOLDE DR.

Handelsweg 3        7921 JR Zuidwolde

Gedempte Wijde Wijk 20A
7926 TW Kerkenveld
Tel. 0528-362480
Mob. 06-22720381
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De optocht:

Enige spelregels:
Gemotoriseerde voertuigen zijn toegestaan, mits deze normaal gesproken ook zijn 
toegestaan om deel te nemen aan het verkeer op de openbare weg.
De bestuurder van dit voertuig moet in het bezit zijn van het vereiste rijbewijs.
Gemotoriseerde zit-grasmaaiers zijn niet toegestaan in de optocht omdat deze 
niet toegestaan zijn om op de openbare weg deel te nemen tenzij deze over een 
kenteken beschikt.
Deelname aan de optocht is geheel voor eigen risico, deelnemers zijn zelf 
verantwoordelijk voor een passende verzekering.

Alle details van het feestweekprogramma staat in dit boekje, heeft u vragen of 
opmerkingen, schroom dan niet om één van de commissieleden aan te spreken

Opgave voor de diverse onderdelen kan uitsluitend digitaal en voor elk onderdeel 
geldt dat deelname voor eigen risico is.

Namens de feestcommissie,
Gerard vogelzang

Vlag bestellen kan via  www.alteveerkerkenveld.nl



Ged. Hoofddiep 17
7926 TP Kerkenveld
M. 06-54958657
E. geert.schepers@live.nl

Openingstijden:
ma. 9:00 - 18:00 uur do. 9:00 - 18:00 uur
di. gesloten vr. 9:00 - 18:00 uur
wo. 9:00 - 21:00 uur za. 9:00 - 17:00 uur

Alteveer 12a / Alteveer / (0528) - 85 65 85
www.AutoserviceAlteveer.nl

Hét adres
voor o.a.:
-  APK / onderhoud
 reparatie alle merken
-  Airco service
-  Verkoop banden
 en velgen
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Het bestuur: 

Voorz:  Gerard Vogelzang   tel: 06-43043242 
  Ten Hoevestraat 25  
  7926 AA  Kerkenveld

Secr:  Beanka van Boven   tel: 06-46760692

Penn.:  Arda Krikken    tel: 06-38366898

Leden:  Rosalie Zomer-Jonkman  tel: 06-57930008
  Allard Vrielink   tel: 06-52831448
  Jelle Wunnink   tel: 06-30871950 
  Peter van der Vegt   tel: 06-11471763
 
Aspirant Leden: Arjan Wolf / Henk Coelingh

Wilt u ons e-mailen: info@akfeestweek.nl

Dringende zaken, vragen of afzeggingen tijdens de feestweek. 
Gerard Vogelzang:  06-43043242.

Maatschappelijke stage
Jeugd die maatschappelijke stage moeten lopen voor school, kunnen 
zich melden bij Beanka van Boven; info@akfeestweek.nl. Afhankelijk 
van het aantal opgaven kunnen jullie ons helpen.  



telefoon: 0528 85 44 27  |  mobiel: 06 57 59 54 51
e-mail: info@harmanvos.nl

Voor al uw verbouw, onderhoud en montage werk.

telefoon: 0528 85 44 27  |  mobiel: 06 57 59 54 51
e-mail: info@harmanvos.nl

Voor al uw verbouw, onderhoud en montage werk.

telefoon: 0528 85 44 27  |  mobiel: 06 57 59 54 51
e-mail: info@harmanvos.nl

Voor al uw verbouw, onderhoud en montage werk.
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SPEL/HUISHOUDELIJKE REGELS FEESTWEEK 2018

Deelname aan de activiteiten is geheel op eigen risico.
Breng jezelf of een ander nooit in gevaar. VEILIGHEID BOVEN ALLES.
Aan personen beneden de 18 jaar worden geen alcoholische dranken 
verkocht. 

GEEN OPEN VUUR IN OF BIJ DE TENT!

In de tent mag niet gerookt worden! Bij overtreding hiervan kan de organisatie 
verantwoordelijk worden gesteld, hetgeen vergaande gevolgen kan hebben 
voor het verloop van de feestweek. Ook kan dit gevolgen hebben voor de 
komende jaren!!   
Er zal een aparte rookruimte ter beschikking worden gesteld. 

Tijdens de optocht geen glaswerk of alcoholische dranken. 

Bezoekers en/of deelnemers betreden het terrein en wonen een evenement bij 
op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van 
lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek of deelname aan een 
activiteit.

Let op;  de uiterlijke opgave datum voor de activiteiten is maandag 13 
augustus a.s. Opgave kan via   www.alteveerkerkenveld.nl

In het boekje staan de aanvangstijden en spelregels.

Tijdens de gehele feestweek geldt er voor auto’s een parkeerverbod langs de 
Jan Haarstraat. 

Tot 23.00 uur is de frituur geopend, daarna kunnen er alleen warme snacks 
van de bakplaat worden genuttigd.  

De kaarten voor de zaterdagavond zijn goedkoper in 
de voorverkoop (€ 10,--) dan aan de kassa (€ 12,50). 
De kaarten zijn alleen in de feestweek verkrijgbaar bij 
de muntenverkoop tot zaterdagmiddag 16.00 uur. 



 
 

Jonkman & Vos | Alles opgeteld: nét even anders! 
Administratiekantoor Jonkman & Vos ondersteunt door advies, 
administratie en belastingaangiften voor particulieren en 
ondernemers zoals bouw- en klusbedrijven, horeca of 
verenigingen. Kortom: voor mensen zoals u en ik. Nét even anders 
zijn trouwens ook onze gunstige tarieven.  

 
Wilt u weten wat wij voor u of uw bedrijf kunnen betekenen? 
Maak een vrijblijvende afspraak of kom gerust eens bij ons langs! 

 
  Administratiekantoor Jonkman & Vos 

Stuifzandseweg 3, 7903 BA Hoogeveen 
0528 353824, info@jonkmanenvos.nl 
www.jonkmanenvos.nl 
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Mokum, dat is het thema voor de feestweek in Alteveer en Kerkenveld voor 
dit jaar. Maar, het woord Mokum komt uit het Hebreeuws en betekent stad.
Gaan de dorpen zich dit jaar grootser voordoen dan dat zij dit werkelijk 
zijn?

Oké, we kennen natuurlijk ook Mokum als Amsterdam.
Wordt de feestweek daarmee dit jaar een hoog Haarlemmer dieks 
evenement?

Hoe het ook zij, de website van het tweelingdorp zal de feestweek ook dit 
jaar weer op de voet volgen en er uitgebreid verslag van doen.

Wilt u weten of de wijken weer worden uitgegraven om zo hiermee 
Amsterdamse grachten te doen ontstaan? Krijgt het tweelingdorp zijn eigen 
rosse buurt?

Blijf telkens op de hoogte van wat er werkelijk in de dorpen speelt. 
Volg voorafgaand en tijdens de feestweek de ontwikkelingen stap voor stap 
via de dorpswebsite.

Beleef het mee op www.alteveerenkerkenveld.nl!

Feestweek 2018, 
grootheidswaanzin?



Alkesingel 17
7927 AS ALTEVEER
TEL.: 0528-35 62 08
werner.otten@kpnmail.nl

Bouw- en constructiebureau Werner OttenBouw- en constructiebureau Werner Otten

Constructief rekenwerk in:

- Staal
- Beton
- Hout
- Metselwerk

“ In onze sta l staat paardri jden ,
p lezier en vei l igheid voorop!”

VogelzangSta l26.n l  06-50808455

Jan Haarstraat 20
7927 TC Kerkenveld
0528 - 361080

Alb. van Daatselaarstraat 1 Kerkenveld  0528 - 361290 

k a p s a l o n
mulderij'smulderij's

www.kapsalonmulderij.nl of volg ons via 
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PROGRAMMA MAANDAG 27 AUGUSTUS

19.30 uur  
DARTEN
Geweldig koppeldart event.
Wie wordt de ‘Van Gerwen’ van 
Alteveer Kerkenveld.

Inschrijfkosten per koppel € 10,-

Maximaal 24 koppels dus Vol = Vol !!

Opgave kan t/m 13 augustus via www.alteveerkerkenveld.nl

20.00 uur  
KLAVERJASSEN EN JOKEREN 
Gezellige avond kaarten in de feesttent met mooie vleesprijzen.



M E L K TA P  
W E R K M A N  

Gedempte Hoofddiep  29  

Kerkenveld  

06-54247604  

 Melk van eigen koeien 
 Alle dagen vers  
 24 uur per dag 
 Onbewerkt  zonder toevoeging 
 Gekoeld 3 dagen houdbaar  

Verzekeringen - Hypotheken - Financieringen - Pensioenen - Sparen

Financieel Advieskantoor

Wij heffen het glas op z’n Amsterdams
Maar drinken doen we ‘m 

het liefste hier!

En elluk voordeel hepse 
nadeel: we motte een 
weekje Mokums prate!

 (Maar noa de feestweke 
schakelt wij muiteloos          

over op onze ‘moerstaal’)

A K

Wij zeggen proost op 

een mooie week in 

Alteveer/Kerkenveld!

Schutstraat 143    Hoogeveen     www.henkmulderij.nl     0528 - 260 415

DAP Snijder,

DIERENARTS PRAKTIJK

SNIJDER
Gedempte Hoofddiep 29  Kerkenveld 

Tel. 06-21858127 @: info@dapsnijder.nl

Aangenaam!

De dierenarts bij u thuis!
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PROGRAMMA DINSDAG 28 AUGUSTUS

13.30 uur  
OBSTAKEL-SPEKTAKEL
Een sportieve middag voor jeugd van 8 t/m 16 jaar.
Vorig jaar hebben we jullie kennis laten maken met een aantal onbekende of 
minder bekende sporten. Dit jaar gaan jullie weer vol aan de bak tijdens een 
uitgezette route van ca. 5 km. We beginnen en eindigen bij de feesttent. 
In groepjes van ca. 6 personen, op leeftijd ingedeeld, komen jullie onderweg 
een 7-tal spel/doe opdrachten tegen. Houd er rekening mee, dat het 
nagenoeg onmogelijk is om de finish met droge kleren te halen. 
Tijdens alle opdrachten is het verplicht om schoenen aan te hebben, deze 
zullen ook zeer zeker nat worden.
Dus wie niet bang is om een beetje vies te worden en wel houdt van een 
uitdaging geeft zich snel op. 

Opgave kan t/m 13 augustus via   www.alteveerkerkenveld.nl

14.00 uur  
KINDERMIDDAG
Voor de kindermiddag hebben we in de Alke verschillende activiteiten 
georganiseerd. Met de stempelkaart in de hand komen de kinderen, in de 
leeftijd van 2 jaar t/m 7 jaar, hiervoor in aanmerking. 

19.30 – 20.00 uur  
LOOTJES TREKKEN PLAYBACKSHOW
Lootjes trekken bij het podium.



Postbus 27
7920 AA Zuidwolde DR

T 0528-368090
F 0528-368099  E info@distrimest.nl
M (06)51664159 I www.distrimest.nl

Handel in en transport van vaste- en vloeibare mest
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PROGRAMMA DINSDAG 28 AUGUSTUS (vervolg) 

20.00 uur  
PRIJSRIJKE DORPSBINGO
Gezellige dorpsbingo in de feesttent met prachtige prijzen. Speciaal voor de 
kinderen twee gratis kinderrondes (voor de pauze). 
Als hoofdprijs hebben we een DIGITALE FOTOCAMERA, 
aangeboden door:

Mekro Bestratingen  
(www.mekro.nl / 06 - 557 944 10 / 06 - 518 084 26 / 0528 - 352 708)

Mesthandel Distrimest  
(www.distrimest.nl / 06 - 516 641 59 / 0528 - 368 090)

HOOFDPRIJS

Incl. Tas / SD-Kaart / Fotocursus
Totale waarde  € 550,-



Vestiging Hoogeveen:
Weg om de Oost 1a

7914 TX Hoogeveen

Telefoon 0528 - 23 25 61

Fax 0528 - 23 25 63

E-mail hoogeveen@zwaagstra.nl

Internet www.zwaagstra.nl

Twitter @zwaagstrasier

 

 
 

Gedempte Hoofddiep 27 A                              Tel:  0528- 362464 
7926 TP Kerkenveld                                         Fax: 0528- 362484 
Website: www.veugerkerkenveld.nl                   Mob: 06-55157668 
E-mail: veugerkerkenveld@live.nl                      Mob: 06-20449461 

 

Stro   Hooi   Zaagsel   Houtvezel 
Gemalen   en   Gehakseld  Stro 
          Vlas  Diervoeders   
           Landbouwfolie                  

              Transport 
 

Stro - Hooi - Zaagsel - Houtvezel - Gemalen en Gehakseld Stro
Vlas Diervoeders - Landbouwfolie - Transport

 

 
 

Gedempte Hoofddiep 27 A                              Tel:  0528- 362464 
7926 TP Kerkenveld                                         Fax: 0528- 362484 
Website: www.veugerkerkenveld.nl                   Mob: 06-55157668 
E-mail: veugerkerkenveld@live.nl                      Mob: 06-20449461 

 

Stro   Hooi   Zaagsel   Houtvezel 
Gemalen   en   Gehakseld  Stro 
          Vlas  Diervoeders   
           Landbouwfolie                  

              Transport 
 

 

 
 

Gedempte Hoofddiep 27 A                              Tel:  0528- 362464 
7926 TP Kerkenveld                                         Fax: 0528- 362484 
Website: www.veugerkerkenveld.nl                   Mob: 06-55157668 
E-mail: veugerkerkenveld@live.nl                      Mob: 06-20449461 

 

Stro   Hooi   Zaagsel   Houtvezel 
Gemalen   en   Gehakseld  Stro 
          Vlas  Diervoeders   
           Landbouwfolie                  

              Transport 
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PROGRAMMA WOENSDAG 29 AUGUSTUS

11.00 – 16.00 uur  
DOE-MARKT + Rommelmarkt
Dit jaar geven we de woensdag een iets andere invulling. Tijdens de markt is 
het dit jaar, naast de rommelmarkt en kraampjes van verenigingen, mogelijk 
om verschillende workshops te volgen. Om een plekje te verzekeren, kun je je 
vooraf voor een aantal workshops opgeven jezelf van via www.akfeestweek.
nl of door een mail te sturen naar marktalteveerkerkenveld@outlook.com. De 
workshops duren gemiddeld een uur.  VOL=VOL

De volgende workshops/clinics zijn te volgen:

Beeldjes maken van klei o.l.v. Désiré Kollen 11.00 uur/13.00 uur/15.00 uur
Lijkt het je leuk om een beeldje te maken van klei?! Er kunnen verschillende 
dieren gemaakt worden. Désiré geeft daarbij uitleg en tips! 
€ 5,- p.p

Bloemschikken o.l.v Janneke Jonkman  11.00 uur/13.00 uur/15.00 uur
Zin om zelf een klein bloemstukje te maken voor op tafel? 
Geef je dan op voor deze workshop! 
€ 5,- p.p

Cadeauverpakking maken van melkpakje 11.00 uur/13.00 uur/15.00 uur
o.l.v. Sylvia Franken van Création Unique. 
Samen met Sylvia maakt u een uniek kado! € 5,- p.p
Voor meer informatie: www.facebook.com/creation.unique.nl

Decoratie voor buiten o.l.v. Zwany de Olde  11.00 uur/13.00 uur/15.00 uur
Maak een leuk kunstwerkje voor aan de schutting of muur in de tuin! € 5,- p.p

Wijnproeverij o.l.v van RUNA wijn uit Ruinen
Doorlopend, geen opgave nodig en geen kosten.

Jeu de Boules 13.00 uur / 15.00 uur
Wilt u kennis maken met Jeu de Boules, dan is dit uw kans! Geef u op voor 
een gezellig potje Jeu de Boules. Geen kosten.



Oosterveldweg 6 | 7927 TA  Alteveer 

Postbus 2080 | 7900 BB Hoogeveen 

tel.: (0528) 26 36 84 | info@middelveld.nl  

WWW.MIDDELVELD.NL

• Installatietechniek
• Staalbouw  &  Constructie  
• Dak  & Gevelelementen
• Asbestsanering 
• Tuin & Park
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PROGRAMMA WOENSDAG 29 AUGUSTUS (vervolg)

Dansworkshop   13.00 uur / 14.30 uur
o.l.v  Angelique Zilverberg - Sabandar van TOPFIT Hoogeveen
Maak kennis met drie verschillende dansstijlen; sh’bam, zumba en streetdance. 
Voor jong en oud! Geen kosten

Mountainbike clinic o.l.v Jan Coopmans   11.00 uur / 13.00 uur / 15.00 uur
Techniektraining voor mountainbiken voor de jeugd en volwassenen. Op 
uitdagende hindernissen en technische parcoursen werken we samen aan een 
betere beheersing van je bike. Er is aandacht voor remmen, bochten, balans 
en positie op je bike. Een betere techniek geeft je meer controle, je houdt het 
langer vol en je hebt meer plezier met het fietsen.
In iets meer dan een uur nemen we de basistechnieken met je door en zorgen 
we dat je naar een volgend mtb-level gaat. We dagen je uit op de aangelegde 
trails en pumptrack, het maakt niet uit of je pas begint of dat je al jaren op de 
mountainbike zit. Trail Fun is voor iedereen. Schrijf je snel in!  Mountainbikes 
+ helmen van Mtb club Off Camber (ook voor volwassenen) aanwezig. Geen 
kosten

Mini - Bootcamp clinic o.l.v Mickael Nederman   14.00 uur / 15.00 uur
Intresse in bootcamp? Maak kennis met de bootcamp die elke dinsdagavond 
in onze dorpen gehouden wordt. Sportkleding niet verplicht. 

Tumblingbaan springen voor kinderen    13.00 uur/ 14.00 uur/ 15.00 uur
Lijkt het je super leuk om eens op de tumblingbaan te mogen springen en 
oefeningen te doen?! Uiteraard onder begeleiding van een gymlerares van 
TDG. Geef je hier dan voor op! Geen kosten

Wilt u met uw vereniging, stichting of hobby bij ons op de markt komen 
staan? Dat kan! Opgave is verplicht. Een standplaats is gratis en indien 
u een kraam wil huren dan zijn de kosten €15,-. Laat het weten via 
marktalteveerkerkenveld@outlook.com,  of via een app of belletje naar 
06-57930008 (Rosalie Zomer-Jonkman) 

Wilt u op de rommelmarkt komen staan? Ook dan is opgave 
verplicht. Een rommelmarktplek is 4x4 meter en gratis. 
Opgave is mogelijk via de site www.akfeestweek.nl

TERREIN TOEGANKELIJK VANAF 9.30 UUR.  AFVAL ZELF AFVOEREN!!



Volop vacatures in
de transportsector!

Stephensonstraat 55a
7903 AS Hoogeveen

T +31(0) 528 - 729 090
E info@flexibel-transport.nl

www.flexibeltransport.nl
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PROGRAMMA WOENSDAG 29 AUGUSTUS (vervolg)

17.45 uur  
ALKELOOP
De 48e Alkeloop komt er aan.  
Het parcours voor alle afstanden is gelijk aan vorig jaar, dus ook het prachtige 
Schapendijkje ligt weer op jullie allen te wachten. 
In samenwerking met atletiekvereniging HAC’63 en vele vrijwilligers zijn we 
dan ook weer volop bezig met de voorbereidingen, om ook deze editie weer 
tot een succes te maken. 
Zoals altijd, is de woensdag in de feestweek een veelzijdige dag, naast de 
Alkeloop is er o.a. op deze dag ook van 11.00 tot 16.00 uur een doemarkt op 
het feestterrein in Alteveer.

Let op, prijsuitreiking is om 20.30 uur!

Wederom, vanwege andere feestweekactiviteiten, zal de prijsuitreiking in de 
tent, voor de 10 km en de plaatselijke lopers van de 5,5 km, om half negen 
plaatsvinden. 

Voorinschrijven kan vanaf 1 juni t/m dinsdag 28 augustus.

Maak het de organisatie en jezelf (met korting!) gemakkelijk door alvast voor 
in te schrijven! Dit kan via www.inschrijven.nl, kijk voor meer informatie op 
www.alkeloop.nl.

De starttijden zijn als volgt:
17.45 uur 1 km jeugd 6 t/m 10 jaar  (€. 3,00 ; via internet €. 2,00)
18.05 uur  2 km jeugd 11 t/m 14 jaar  (€. 3,00 ; via internet €. 2,00)
18.30 uur  5,5 km vanaf 15 jaar   (€. 7,00 ; via internet €. 5,00)
19.15 uur  10 km vanaf 15 jaar   (€. 8,00 ; via internet €. 6,00)

Graag tot woensdag 29 augustus 2018!



                

De Verbinding

Praktijk voor hotstone-, stoel en 
ontspanningsmassage.

Gespecialiseerd in het geven van massage aan 
mensen met kanker.

Behandeling op afspraak.

www.deverbindingkerkenveld.nl

Dat bevalt goed

info@kraamzorgzuidwolde.nl
www.kraamzorgzuidwolde.nl telefoon 06 537 89 050

Kraamzorg
Zuidwolde

Dat bevalt goed

info@kraamzorgzuidwolde.nl
www.kraamzorgzuidwolde.nl telefoon 06 537 89 050

Kraamzorg
Zuidwolde

Dat bevalt goed

info@kraamzorgzuidwolde.nl
www.kraamzorgzuidwolde.nl telefoon 06 537 89 050

Kraamzorg
Zuidwolde

Dat bevalt goed

info@kraamzorgzuidwolde.nl
www.kraamzorgzuidwolde.nl telefoon 06 537 89 050

Kraamzorg
Zuidwolde Dat bevalt goed

info@kraamzorgzuidwolde.nl
www.kraamzorgzuidwolde.nl telefoon 06 537 89 050

Kraamzorg
Zuidwolde

 
 
 
 

          KS TRANSPORT vof 
Jan Haarstraat 11 7926 TA Kerkenveld TEL: 06-53506594 

KS TRANSPORT 

Tel. 06 273 888 17
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PROGRAMMA WOENSDAG 29 AUGUSTUS (vervolg) 

20.30 uur
PRIJSUITREIKING ALKELOOP
Prijsuitreiking Alkeloop in de feesttent.

21.00 uur
THEORIE RONDE
Wij gaan uw kennis testen! Verzamel de kennis uit uw straat of van je vrienden 
aan één tafel in de tent welke is voorzien van jullie naam.  Het puntentotaal 
wordt meegenomen naar de einduitslag van de AMSTERDAM/MOKUM 
competitie. Zorg dat je om 20.45 uur aanwezig bent in de feesttent zodat op 
tijd kan worden gestart. 

Opgave kan t/m 13 augustus a.s. via   www.alteveerkerkenveld.nl

Natuurlijk bent u van harte welkom om na de theorieronde nog te 
blijven voor een drankje.



Tel. 0528 - 85 64 88
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PROGRAMMA DONDERDAG 30 AUGUSTUS

06.00 uur
DAUWTRAPPEN +/- 10 KM
Carpe diem om te genieten van het ochtendgloren. De ondertussen bekende 
10 kilometer wandeling.

07.00 uur
DAUWTRAPPEN +/- 5 KM
De 5 kilometer ochtendwandeling voor diegene die zich nog een keertje willen 
omdraaien.

08.30 uur 
ENORM DORPSONTBIJT
Heerlijk ontbijten met buren, vrienden en bekenden. Opgave vooraf is 
noodzakelijk. 
De kosten bedragen voor kinderen t/m 12 jaar € 1,00 en voor  
volwassenen € 3,00. Iedereen is welkom. Graag op tijd aanwezig!
 
Opgave kan t/m 13 augustus a.s via www.alteveerkerkenveld.nl

13.00 uur  
HAPPEN EN TRAPPEN VOOR DE HELE FAMILIE
Een leuke fietsroute voor de hele familie met pittoreske opsteekplekjes voor een 
hapje of een drankje. De route is ongeveer 25 km. Maximaal 126 opgaven 
dus: VOL = VOL !
Start (blok-tijden) en routebeschrijving bij de tent.

Om u her en der een kleine versnapering aan te kunnen bieden vragen  
we een bijdrage van € 4,- per volwassene. Kinderen t/m 12 jaar vrij.
 
Opgave kan t/m 13 augustus a.s via www.alteveerkerkenveld.nl

18.00 uur  
OPSTELLING VERSIERDE WAGENS
Verzamelen op het feestterrein voor de optocht van de versierde wagens en 
verklede kinderen/ volwassenen.



Verhuist van Kerkenveld naar Zuidwolde.

Knippen volwassenen  € 12,50

Knippen kinderen  € 10,00

Kleuren vanaf  € 22,60

Hoofdstraat 10, 7921 AL Zuidwolde

Tot ziens...

Verhuist van Kerkenveld naar Zuidwolde.

Knippen volwassenen  € 12,50

Knippen kinderen  € 10,00

Kleuren vanaf  € 22,60

Hoofdstraat 10, 7921 AL Zuidwolde

Tot ziens...

€ 13,00

€ 10,50

€ 23,00

Verhuist van Kerkenveld naar Zuidwolde.

Knippen volwassenen  € 12,50

Knippen kinderen  € 10,00

Kleuren vanaf  € 22,60

Hoofdstraat 10, 7921 AL Zuidwolde

Tot ziens...

Verhuist van Kerkenveld naar Zuidwolde.

Knippen volwassenen  € 12,50

Knippen kinderen  € 10,00

Kleuren vanaf  € 22,60

Hoofdstraat 10, 7921 AL Zuidwolde

Tot ziens...

Verhuist van Kerkenveld naar Zuidwolde.

Knippen volwassenen  € 12,50

Knippen kinderen  € 10,00

Kleuren vanaf  € 22,60

Hoofdstraat 10, 7921 AL Zuidwolde

Tot ziens...
Hoofdstraat 10
7921 AL Zuidwolde 
Tel. 0528 - 362182
Mob. 06 - 41764361
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PROGRAMMA DONDERDAG 30 AUGUSTUS (vervolg)

18.30 uur  
OPTOCHT VERSIERDE WAGENS
Tijdens de opstelling en de optocht zal onze deskundig jury de deelnemers met 
name beoordelen op het volgende: - Thema - Totale presentatie

Het puntentotaal wordt meegenomen naar de einduitslag van de totale 
AMSTERDAM-MOKUM competitie.
 
Net als vorig jaar kunnen de kinderen weer meedoen met de mooist 
versierde skelter, fiets etc etc. (niet gemotoriseerd voortgetrokken).  
Let op; kinderen op een versierde kar voortgetrokken door een tractor 
vallen dus onder versierde wagens. Alleen die kinderen die zich hebben 
opgegeven kunnen worden beoordeeld door de jury. 
Opgave kan t/m 13 augustus a.s. via www.alteveerkerkenveld.nl 

Net als vorig jaar zullen ouders (eventueel) zelf voor vervoer van hun kind 
(peuter/kleuter) moeten zorgdragen.

Na de optocht vindt de prijsuitreiking omstreeks 21:00 uur plaats in de 
feesttent. Hierdoor hebben alle bestuurders van de gemotoriseerde voertuigen 
de gelegenheid om deze voordat het donker wordt veilig naar huis te brengen.
 De jury heeft een prijs voor:
► Versierde wagens
► Versierde skelter, fiets o.i.d.
► Mooist verklede man
► Mooist verklede vrouw
► Mooist verklede jongen
► Mooist verklede meisje

Na de prijsuitreiking knalt het feest los in de feesttent tijdens ons 
After-Optocht-Verkleed-Party.

Het is de bedoeling dat een ieder zo veel mogelijk in de verklede kleren een 
gezellig feestje bouwt.
Muzikale ondersteuning wordt verzorgd door DJ Ryan Blanken

Optocht-Verkleed



Schoolstraat 2a

7921 AV Zuidwolde

Lid Nederlandse Orde 
van Administratie- en
Belastingdeskundigen

T 0528-371001

F 0528-373729

E info@jansenmeester.nl

I www.jansenmeester.nl

     Belastingaangiften

     Fiscale adviezen

     Jaarrekeningen 

Uw adres voor:

     Bedrijfsadviezen

     Financiële administratie

     Loonadministratie

M E E S T E R
a d m i n i s t r a t i e  -  b e l a s t i n g  -  a d v i e s

J A N S E N
M E E S T E R
a d m i n i s t r a t i e  -  b e l a s t i n g  -  a d v i e s

J A N S E N

Stahoogte   Dag   Weekend  Week
2 meter   € 13,50  € 20,00  € 23,00
3 meter   € 14,50  € 22,00  € 29,00
4 meter   € 16,00  € 24,00  € 32,00
5 meter   € 17,00  € 26,00  € 38,00
6 meter   € 23,00  € 34,50  € 50,00
7 meter   € 24,00  € 36,00  € 54,00
8 meter   € 30,00  € 45,00  € 70,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW. *prijslijst 2015

www.riekxbv.nl

Rolsteiger verhuur

Stahoogte  Dag Weekend Week
2 meter   €17,00 €23,00 €30,00
3 meter   €18,50 €25,00 €33,00
4 meter   €20,00 €27,00 €40,00
5 meter  €23,50 €33,00 €47,50
6 meter   €29,00 €41,00 €62,50
7 meter   €31,50 €44,00 €67,50
8 meter   €37,00 €53,00 €85,00
9 meter   €40,00 €57,00 €90,00
10 meter   €46,00 €61,50 €100,00
11 meter   €50,00 €72,00 €107,50
12 meter   €55,00 €80,00 €115,00
Alle prijzen zijn inclusief BTW *Prijslijst 2017

Van der Sar
agrarisch loonwerk
en dienstverlening

0638518932
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PROGRAMMA VRIJDAG 31 AUGUSTUS

10.00 uur  
Ik Hou Van Holland Quiz!

 
13.30 uur  
MEERKAMP JEUGD
Sportieve meerkamp voor de kinderen vanaf 6 jaar t/m groep 8. 
Kinderen moeten zich opgeven. 
Opgave kan t/m 13 augustus via www.alteveerkerkenveld.nl



ZANTINGH
RIETDEKKERS B.V.

Uw rieten dak is ons vak!
06 - 21 10 68 34        |        www.zantinghrietdekker.nl

Oosterweg 5
7921 GA Zuidwolde

Email: info@ahcatering.nl
T. 06 41 36 25 09
T. 06 10 89 68 04
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PROGRAMMA VRIJDAG 31 AUGUSTUS (vervolg) 

19.00 uur  POPULAIRE PLAYBACKSHOW
Deze zal beoordeeld worden door onze deskundige vakjury. 
Deelname is beperkt tot de plaatselijke bevolking. In de pauze is er een grote 
verloting. Bij de deelnemers van de miniplaybackshow moet in ieder geval één 
van beide ouders in onze dorpen wonen. Wanneer één van de deelnemers niet 
meer op de basisschool zit doe je met de ‘grote’ playbackshow mee. 
 
Om de playbackshow weer snel te laten verlopen, verzoeken wij jullie om 
de opbouwtijd van de playback act te beperken. 

Opgave kan t/m 13 augustus a.s. via www.alteveerkerkenveld.nl

Maximaal 10 kinder- en 10 volwassen groepen !!

LET OP! Lootjes trekken en muziek inleveren op DINSDAGAVOND om  
19.30-20.00 uur bij het podium in de feesttent. 

Na afloop van de playbackshow kan er nog gezellig gedanst worden. 



Alteveer 59, 7927 PB Alteveer
T. 06 - 5577 0347

Nieuwbouw

Verbouw

Onderhoud

Kunststof  kozijnen

henkscholingbouw@gmail.com

-Groot assortiment & scherpe prijzen
-Kijk voor scherpe aanbiedingen op onze site

PARTICULIERE VERKOOP

OPEN VAN: 9.00 - 18.00 UUR

MAANDAGt/m ZATERDAG

www.nanniesnetwork.nl
info@nanniesnetwork.nl

 

 

 

HIER KAN 
UW NAAM  

KOMEN 
TE STAAN!
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PROGRAMMA ZATERDAG 1 SEPTEMBER

13.00 uur  MEERKAMP
Tijd voor een sportieve onderneming wat onderdeel is van de AMSTERDAM-
MOKUM competitie. Let op! Er is maximaal ruimte voor 24 teams. Elk team 
dient met 6 spelers aan de spellen deel te nemen. De teams dienen uit jongens 
én meisjes te bestaan. Dus elk team dient minimaal 2 heren / maximaal 4 
dames óf minimaal 2 dames / maximaal 4 heren per team op te stellen.

Opgave kan t/m 13 augustus a.s. via www.alteveerkerkenveld.nl

En na de meerkamp hebben we onze ‘traditionele’ Zoek de Bal. 

Gezien de overweldigende deelname aan “Zoek de Bal”, hebben wij in 
verband met de veiligheid onderstaande indeling gemaakt;  

• Jongens van 12 t/m 15 jaar
• Meisjes  van  12 t/m 15 jaar
• Heren  vanaf 16 jaar en ouder
• Dames vanaf 16 jaar en ouder

AANSLUITEND PRIJSUITREIKING!



06 130 188 51 
       Burg. Jansstraat 35 

7925 PV Linde

Levering                                   
Onderhoud                             

Revisie                                            
&                                        

Reparatie van:     
Hogedrukreinigers     

Compressoren 

Verkoop,
Verhuur

en Onderhoud
van:

Industriële 
Hogedrukreinigers
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PROGRAMMA ZATERDAG 1 SEPTEMBER (vervolg)

21.00 uur   
FEESTAVOND 

Entree € 12,50 (aan de kassa); voorverkoop € 10,00 bij de muntenverkoop tot 
zaterdag 16.00 uur.    
LET OP; bij de ingang wordt om je legitimatie gevraagd!!

LICHT UIT, SPOT! AAN!
SPOT! is aan, dát is een absolute zekerheid. SPOT! is dé band van nu. 
Vol beweging, energiek, muzikaal topniveau, uitgekiende show mét 

special effects. SPOT! verovert ook jou!

www.spotband.nl
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PRORAMMA ZONDAG 2 SEPTEMBER

17.00 uur  
KERKDIENST IN DE TENT

Met medewerking van: Gerald Troost

TROOST ZIJN ACTIVITEITEN
Wekelijks verzorgen Gerald en Nelinda Troost optredens met een voltallige 
begeleidingsband of in een kleinere setting. Gerald Troost heeft optredens 
gegeven op de EO-jongerendag, Flevo Festival, Nederland Zingt, op festivals 
en bij diverse radio omroepen. Verder verzorgt Gerald ook regelmatig 
passende optredens op scholen, koorjubilea, bruiloften en kerkdiensten.
www.geraldtroost.nl



AlkeD
o

rp

sh
uis

De

Jan Haarstraat 12, 7927 TC Alteveer.
Tel. 0528 - 361364

Een uniek gebouw met 
vele mogelijkheden, zoals:

◆ bruiloften
◆ bedrijfsfeesten 
◆ buurtfeesten 
◆ vergaderingen 
◆ conferenties 
◆ verjaardagsfeestjes

Voor een gezellige avond of middag, een rustige en ruime plek voor 
een vergadering kunt u zeer voordelig terecht in dorpshuis “De Alke”.

Het team van “De Alke” kan voor een 
leuke spelfeest-avond zorgen, zoals:
◆ casinospelen
◆ barbeque
◆ warm- en koudbuffet
◆ stamppotbuffet
◆ chineesbuffet

Kom vrijblijvend langs en wij informeren u, 
onder het genot van een kop koffie, over de 
vele mogelijkheden.



HIERONDER EEN OPSOMMING VAN ALLE GEPLANDE ACTIVITEITEN:

Maandag 27 augustus
19.30 uur  Koppel-darten
20.00 uur  Klaverjassen / Jokeren

Dinsdag 28 augustus
13.30 uur  Obstakel-Spektakel
14.00 uur  Kindermiddag
19.30 uur  Lootjes trekken playbackshow
20.00 uur  Bingoavond

Woensdag 29 augustus
11.00 uur  Doe-markt
17.45 uur  Alkeloop
21.00 uur  Theorieronde

Donderdag 30 augustus
06.00 uur  Dauwtrappen +/- 10 km
07.00 uur  Dauwtrappen +/-   5 km
08.30 uur  Groot dorpsontbijt
13.00 uur  Happen en trappen voor de hele familie
18.00 uur  Opstellen versierde wagens
18.30 uur  Optocht – met aansluitend After-Optocht-Verkleed-Party in de tent
 Prijsuitreiking omstreeks 21:00 uur in de Feesttent

Vrijdag 31 augustus
10.00 uur  Ik Hou van Holland ‘Amsterdam-Mokum editie’
13.30 uur  Meerkamp jeugd
19.00 uur  Grandioze playbackshow

Zaterdag 1 september
13.00 uur  Meerkamp
21.00 uur  Feestavond met live band; SPOT!

Zondag 2 september
17.00 uur  Evangelisatiedienst in de tent

Er zijn activiteiten waar u zich voor op moet geven.
Let op;  de uiterlijke opgave datum voor de activiteiten. 
Opgave nadien kan mogelijk niet geplaatst worden.


