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Wanneer gaan wij uw                                   
    drukwerk kleur geven?

A.G. Bellstraat 35c  I  7903 AD Hoogeveen
Telefoon: 0528 - 33 14 88  I  E-mail: info@printjob.nl



VOORWOORD 

Met veel voldoening kunnen we u dan eindelijk het programmaboekje van de feestweek van 2013 
presenteren welke dit jaar gehouden zal worden van dinsdag 6 augustus t/m zaterdag 10 augustus. 
We hebben er weer een gevarieerd programma van proberen te maken, waar hopelijk iedereen veel 
plezier aan kan beleven. Voor met name de kinderen denken we dit jaar een aantal leuke activiteiten 
te hebben bedacht. We gaan net als de voorgaande jaren weer naar Drouwenerzand, maar de rest 
van de week staat in het teken van sport- en spel. 

De activiteiten voor de ouderen staat zoals vanouds weer in het teken van de strijd om de “algehele 
straatprijs”. De onderdelen die dit jaar meetellen voor de algehele straatprijs zijn: 

- Het Keltisch Kegelen 
- LBC’s Bonte Avond 
- Volleybal 
- Het Tiendeveens Kampioenschap bierfietsen 
- Jeu des boules 

 
Er zal ook een activiteit plaatsvinden tijdens één van bovengenoemde onderdelen welke ook mee zal 
tellen voor de algehele straatprijs, maar dat zal tot op de dag zelf een geheim blijven. Het team wat 
echter op die dag al meestrijdt voor de straatprijs zal ook mee moeten strijden met het 
geheimzinnige onderdeel. De straatversiering telt trouwens net als vorig jaar ook dit jaar niet mee 
voor de algehele straatprijs! 
 
Het programma is zoals u verderop in het boekje kunt lezen weer zeer leuk en gevarieerd en we 
hopen dan ook dat de deelnemers en de toeschouwers een plezierige feestweek tegemoet zullen 
gaan. 
 
Opgave voor de onderdelen voor de straatprijs blijft ook dit jaar weer noodzakelijk en zal weer via de 
contactpersoon moeten verlopen. De opgave dient daarbij uiterlijk 3 augustus bij Jeroen bekend te 
zijn. Dit kan door middel van een mail te sturen naar jeroen@feestweektiendeveen.nl. Tevens dient 
dan ook te worden aangegeven op welk onderdeel de joker wordt ingezet.(Mag dus ook op het 
geheime onderdeel zijn). 
 
Voor alle activiteiten die we voor de kinderen georganiseerd zijn, ontvangen we ook graag de opgave 
vooraf. Ook dit kan door een mail te sturen naar Jeroen of een briefje in te leveren op Westerlaan 24. 
 
Aangezien we de feestweek niet alleen kunnen organiseren willen wij deze weg alvast de vele 
vrijwilligers waarop we mogen bouwen, de sponsors en natuurlijk iedereen die hun steentje bij zal 
dragen voor het succesvol verlopen van de feestweek, ontzetten bedanken voor hun inzet en 
financiële steun.  Tot slot wensen we namens de LBC iedereen alvast een fijne vakantie toe en veel 
plezier bij de voorbereidingen! 
 
De LBC: Henri Eising, Jeroen Eising, Wim Oost, Marc Pekel, Reinder Ymker, Roy Beekelaar, Gerard van 
Zwol, Rick Cottam, Ronald Schurink en Gerard Boxma.  



Boslaan 48

7936 PH Tiendeveen

Tel: 06 - 51 43 89 98

E-mail: knolmontage@live.nl
DE LAAK 6, 7933 RH  PESSE TEL. (0528) 241837, BEKONNR.: 332173

Voor het verzorgen van uw
- Financiële administratie -

- Loonadministratie -
- Wij verzorgen ook graag uw belastingaangiften -



SPELREGELS FEESTWEEK 2013 

Deelname aan de activiteiten is geheel voor eigen risico. 

Breng jezelf of een ander nooit in gevaar. 

Aan personen beneden de 16 jaar worden  geen alcoholische dranken verkocht! 

Aan personen beneden de 18 jaar worden geen sterk alcoholische dranken verkocht! 

Het MFC is gedurende de feestweek om 01.00 uur gesloten. 

Let bij iedere activiteit goed op de opgave datum, aanvangstijd en spelregels. 

Zorg voor een goed humeur en ga de strijd sportief aan! 

De tuinen en straatversiering worden vanaf de straatkant gekeurd. Dit zal in het begin van de week 
plaatsvinden. Hou er wel rekening mee dat dit tot 01.00 uur nog kan gebeuren!  

Diegenen die buiten het dorp wonen en de tuin wel willen laten keurden dienen dit vooraf aan de 
feestweek bij Jeroen aan te geven. 

Gezien de lengte van sommige straten mogen er twee soorten straatversiering worden neergezet. 

Straten die zelf geen team kunnen maken, mogen gebruik maken van andere personen. Dit mag 
echter niet ten kosten gaan van deelname van een andere straat. 

De feestweek is een feest wat alleen kan slagen als jullie daar zelf aan mee willen werken. We hopen 
dan ook op veel deelname en voldoende toeschouwers tijdens de verschillende onderdelen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DINSDAG 06 AUGUSTUS 

KLAVERJASMIDDAG 

De klaverjassers kunnen deze middag gezellig een kaartje komen leggen In het nieuwe MFC van 
Tiendeveen. Iedereen vanaf 16 jaar is van harte welkom om mee te kaarten, want er zijn weer leuke 
vleesprijzen te winnen! 

De inleg voor deze middag bedraagt € 5,- per deelnemer, en een ieder kaart voor zichzelf. We hopen 
net als andere jaren weer op veel deelname en vanaf 13.45 uur is gezelligheid troef! 

BINGO 

Dit jaar vind de jaarlijkse bingo plaats in het nieuwe MFC van Tiendeveen. Iedereen is vanaf 19.30 
uur van harte welkom, want er zijn weer vele vlees- en andere prijzen te winnen. Om 20.00 uur 
zullen de eerste ballen dan gaan vallen, en beginnen we met de eerste ronde. 

POKEREN 

Dit jaar een geheel nieuw onderdeel in de feestweek. We gaan strijden om wie zich de 
pokerkampioen van Tiendeveen mag noemen. We spelen Texas Hold 'm en we doen het iets anders 
als bij andere toernooien. Voor € 10,- kan je 3 x een uur spelen om zoveel mogelijk punten te 
vergaren. De punten zijn het aantal fiches dat je overhoudt na elke spelronde waarna alles bij elkaar 
word opgeteld. Speel je jezelf blut, dan krijg je geen punten natuurlijk. Na één ronde wordt alles 
weer eerlijk verdeeld en start je opnieuw. Diegenen die de strijd aandurven en wel een gokje durven 
te wagen dienen zich voor 3 augustus bij Rick op te geven. (tel: 06-19546539 / 0528-342482). 
Aangezien we maar een beperkt aantal plaatsen hebben geldt hierbij: Vol is vol, dus wees er op tijd 
bij. We willen deze avond om 20.00 uur beginnen, en om 19.45 uur zullen de regels van het spel nog 
even worden doorgenomen.  

 
 

  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WOENSDAG 07 AUGUSTUS 

DAGJE UIT NAAR DROUWENERZAND (ALLE KINDEREN) 

Voor jullie begint de feestweek direct met het jaarlijks terugkerende uitstapje naar attractiepark 
“Drouwenerzand”. Als het een beetje zonnig weer is, dan belooft dit weer een zeer leuke dag te 
worden, want  iedereen kan de gehele dag gebruik kan maken van de allerlei leuke attracties op dit 
park . Daarnaast kan er ook nog eens onbeperkt gesnoept worden. Helaas moet we deze dag wel een 
eigen bijdrage van € 5,- per persoon vragen. We willen deze morgen om 09.45 uur vertrekken, dus 
iedereen dient om 9.30 uur bij het nieuwe MFC aanwezig te zijn.  

Van de ouders vernemen wij graag wie er eventueel bereid zijn om mee te willen gaan als 
begeleiding, en wie er eventueel wil rijden! 

Wil je deze dag mee, geef je dan even op voor 3 augustus bij Jeroen door een mail te sturen naar 
jeroen@feestweektiendeveen.nl of een briefje in te leveren bij Westerlaan 24 

KELTISCH KEGELEN 

Vanmiddag kunnen de straten de strijd weer met elkaar aan gaan tijdens het oeroude spel Keltisch 
Kegelen. Het spel wordt zoals al bekend, gespeeld tussen twee teams op een speelveld van minimaal 
4 bij 6 en van maximaal 5 bij 10 meter. Doel van het spel is om te winnen door de koning(1) om te 
gooien met de werpstokken(3), maar eerst moeten alle kegels (2) van de tegenstander 
veroverd/omgegooid worden. Het team dat als eerste alle kegels van de tegenstander heeft 
omgegooid en daarna de koning omver werpt heeft het spel gewonnen. 

Aangezien dit onderdeel meetelt voor de algehele straatprijs, verwachten we van elke straat 
tenminste één team dat mee wil strijden. Elk team moet bestaan uit 3 personen van 13 jaar of 
ouder. Teams kunnen zich opgeven tot en met 3 augustus bij Jeroen en de kosten bedragen € 5,- per 
team. 

Alle teams worden om 13.15 uur bij het MFC verwacht voor een nadere uitleg van de regels, zodat 
we om 13.30 uur kunnen starten met de eerste veldslagen 

  



www.rabobank.nl/mobiel

Rabobank. Een bank met ideeën.

De wereld naar je hand zetten. 
Dat is het idee.

Nooit meer wachten op de
ober.
U zit op een zonnige dag op een stampvol terras. De ober is druk en ziet u over het hoofd.

Met de apps van Rabobank is dat verleden tijd. U bestelt direct via uw mobiele telefoon,

rekent gelijk af en de ober brengt u uw natje en droogje. En als u het tijd vindt om op te

stappen hoeft u niet meer te wachten op de rekening. Eén van de voordelen van mobiel

betalen van Rabobank.



LBC’S BONTE AVOND (OPEN PODIUM) 

Het podium in ons nieuwe MFC  wordt vanavond beschikbaar gesteld voor alle nog niet ontdekte 
talenten van Tiendeveen. Iedereen die vanavond zijn of haar talent wil delen met alle inwoners van 
Tiendeveen is natuurlijk van harte uitgenodigd om mee te komen doen. Alles kan zoals: 
cabaret(moppen tappen/ stand up comedian), een muziekinstrument bespelen, een dans opvoeren 
(streetdance/ line dance), rap, klassiek, een lied zingen of een liedje playbacken enz. Kortom, heb je 
een talent of wil je iedereen (alleen of als groep) gewoon vermaken met je leuke act, geef je dan op 
voor 3 augustus bij Jeroen. 

 We hopen er weer een spektakel van te kunnen maken, maar zijn daarbij natuurlijk afhankelijk van 
jullie deelname.  De leeftijdscategorieën waarin deelgenomen kan worden zijn:  

- Kinderen t/m 8 jaar 

- Kinderen van 9 t/m 15 jaar 
- Iedereen vanaf 16 jaar. 
 

Dit onderdeel telt mee voor de algehele straatprijs, dus van elke straat verwachten we ook minimaal 
één artiest of groep, uit de categorie vanaf 16 jaar, die zijn of haar talent aan de inwoners van 
Tiendeveen vertoont. 

De entreeprijs geldt vanaf 13 jaar en ouder en bedraagt € 3,50 per persoon. Deelnemers hebben 
gratis entree. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DONDERDAG 08 AUGUSTUS 

SPELLETJESMORGEN ( JEUGD T/M 6 JAAR) 

Deze morgen gaan we allerlei leuke spelletjes doen en bij goed weer zal er ook water bij aan te pas 
komen. Dus denk daar even aan als jullie mee willen doen en deze morgen komen spelen. De 
spelletjes beginnen om 10.00 uur , dus als jullie dan om 09.45 uur bij het nieuwe MFC willen zijn, dan 
stellen we dat zeer op prijs. Geef je van te voren wel even op bij Jeroen.  De spelletjes duren tot 
ongeveer 12.00 uur. 

JEUGDZESKAMP (JEUGD VAN 7 T/M 14 JAAR) 

Vandaag kunnen jullie de strijd met elkaar aanbinden tijdens een heuse jeugdzeskamp. We hebben 
allerlei leuke opdrachten/ spelletjes voor jullie bedacht en als het weer het een beetje toe laat dan 
zullen er ook wat wateropdrachten bij zitten. Hou hier dus rekening mee. Als je mee wil doen aan 
deze zeskamp, dan moet je je voor 3 augustus opgeven bij Jeroen. We willen graag om 10.00 uur 
met de zeskamp beginnen, dus we verwachten jullie allemaal om 09.45 uur bij het nieuwe MFC. 

SENIORENMIDDAG 

Koersbal blijft een populaire sport onder de senioren van Tiendeveen,  vandaar dat ook dit jaar weer 
“Het Open Tiendeveens Kampioenschap Koersbal” in het nieuwe MFC van Tiendeveen wordt 
gehouden.  U bent van harte welkom om een gooi te doen naar de felbegeerde prijs van “Beste 
koersballer (ster) van Tiendeveen”. De kosten bedragen echter € 3,- per persoon, waarbij wij dan 
voor een hapje en een drankje zullen zorgen. Om 14.00 uur zullen de eerste ballen worden 
geworpen, dus iedereen wordt om 13.45 uur verwacht in het nieuwe MFC. 

VOLLEYBAL 

Vanmiddag staat de stratenvolleybalcompetitie op het programma.  Het spel wordt gespeeld tussen 
twee teams van 5 personen en van deze 5 personen dient er altijd één vrouw of een jongere (13 t/m 
16 jaar) in het veld te staan.  Meer personen per team is natuurlijk mogelijk, maar dan dient er 
ingewisseld te worden. De voorwaarde dat er altijd één vrouw of jongere in het veld moet staan, 
blijft dan echter van kracht. 

Aangezien dit onderdeel weer meetelt voor de algehele straatprijs, verwachten we van alle straten 
ook tenminste één team. We willen graag om 13.30 uur beginnen met de eerste wedstrijden, 
vandaar dat alle teams om 13.15 uur bij het nieuwe MFC worden verwacht. 

Opgave voor de stratenvolleybalcompetitie kan tot 3 augustus en de kosten bedragen € 5,- per team. 

  



Partyservice Smand l 7936 TV Tiendeveen l 0528 - 341466

Westerlaan 21 l www.partyservicesmand.nl l 06 - 18111787

PARTYSMAND
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NACHTTOCHT (10e KEER) 

Het is vanavond alweer voor de 10e keer dat de jaarlijkse nachttocht wordt georganiseerd. Omdat 
het de 10e keer is, hebben we het nog spannender en leuker gemaakt en komen jullie op plekken 
waar we nog nooit zijn geweest. Als je deze jubileumeditie niet willen missen, geef je dan even op bij 
Reinder (mobiel 06-46607023). Dit kan tot vanavond 18.00 uur en je hoort dan meteen hoe laat je 
aanwezig moet zijn en hoe laat je moet starten. De eerste groep zal trouwens om 22.00 uur 
vertrekken.  

Aanbevolen wordt om een pen, zaklamp, reserve batterijen, eventueel wat drinken voor onderweg, 
een goed humeur en een mobiele telefoon mee te nemen. Het is daarbij tevens verstandig om goede 
wandelschoenen te dragen. Houdt er ook rekening mee dat er bij slecht weer soms natte stukken in 
de tocht kunnen zitten. 

De kosten om aan deze tocht mee te mogen doen bedragen € 2,50  voor iedereen vanaf 13 jaar en 
kinderen t/m 12 jaar mogen alleen mee onder begeleiding.  

MIS DEZE 10e EDITIE VAN DE JAARLIJKSE NACHTTOCHT NIET!!! 

 

  

Wij’n Gaard
Tiendeveen

Berkenweg 32
Tiendeveen



Kelvinstraat 21  7701 BZ Dedemsvaart  telefoon (0523) 614823   www.augie.nl

Continu 
vernieuwend!

Wij verzorgen:
- Top Attracties
- Zeskampspelen
- Spelpakketten
- Circusworkshops  
- Springkussens v.a. € 42,-
- Partytenten
- Abraham’s en Sarah’s
- Ballonnen

Abraham en Sarah looppop Nieuwe serie springkussens

NIEUW!

Onze vernieuwde website:
www.augie.nl



BOUWBEDRIJF

SCHOONEWILLE
ONDERHOUD, VERBOUW EN BOUWKUNDIG ADVIES

Ook gespecialiseerd in:

• Bouwopleveringen

• Bouwtechnokeuringen

• Energie prestatie adviezen

• Energie labels

Berkenweg 35 - 7936 TD Tiendeveen 
Tel: 06 - 12 93 10 20

www.bouwbedrijfschoonewille.nl

OOST 
Lijmwerken
06 – 11 18 39 14 
TIENDEVEEN

www.installatiestore.nl

Westerlaan 29  7936 TV Tiendeveen
0650561509  peter@installatiestore.nl

Gas, Water, Elektra Cv, Sanitair en zinkwerken



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VRIJDAG 09 AUGUSTUS 

FANCY FAIR  

Vandaag hebben we voor alle kinderen een heuse fancy fair georganiseerd. De kinderen kunnen de 
gehele middag meedoen aan allerlei leuke spelletjes, en ook valt er veel te snoepen. We hebben voor 
deze middag trouwens de “Zoembus” weten te strikken. Dit is een bus gevuld met allerlei leuk 
spelmateriaal waar de gehele middag mee gespeeld mag worden en ook is er een heuse voetbalkooi 
en een springkussen aanwezig. Deze middag begint om 13.30 uur. 

DE BRANDWEER 

Wij hebben naast de leuke spelletjes nog iets leuks georganiseerd, want we hebben namelijk kunnen 
regelen dat de brandweer naar Tiendeveen komt. Jullie mogen daarbij in de brandweerauto 
plaatsnemen en ook mogen jullie zelf de brandspuit vasthouden en ook nog eens spuiten. Wat er 
verder allemaal nog te beleven valt, dat moeten jullie deze middag maar komen bekijken. De 
brandweer komt trouwens van 15.00 tot 17.00 uur. 

BRADERIE EN (KINDER) ROMMELMARKT 

Om 13.30 uur zal ook de (rommel)markt en braderie van start gaan. Iedereen heeft waarschijnlijk 
deze zomer de zolder opgeruimd, maar niemand weet waar hij met de spulletjes naar toe moet. Wij 
willen hierbij dan ook iedereen uitnodigen om deze spulletjes te gaan verkopen op de rommelmarkt 
die om het nieuwe MFC gehouden zal worden. Ook kinderen kunnen natuurlijk een extra zakcentje 
bij verdienen en mogen hun spulletjes daarom ook op de kinderrommelmarkt gaan verkopen. 
Daarnaast willen we ook particulieren, winkeliers en alle verenigingen van Tiendeveen van harte 
uitnodigen om hun spulletjes te promoten en te verkopen op de braderie/ markt. Dus heeft u leuke 
spulletjes, lekkernijen uit eigen tuin, zelf gemaakte wijn, streekproducten, kunst, natuurproducten, 
bloemen, planten, koek, brood of wat dan ook te koop, geef je dan op bij Jeroen(Dit in verband met 
de verdeling van de uitstalmogelijkheden). Alle deelnemers aan de braderie dienen echter zelf voor 
een stalletje of kraam te zorgen. 

Indien jezelf niet op de rommelmarkt wil staan, maar wil je wel spullen beschikbaar stellen voor de 
verkoop, laat het ons dan even weten. Wij zijn namelijk eventueel wel bereid om de spulletjes thuis 
te komen afhalen. 

Het Tiendeveens Kampioenschap bierfietsen 

Vandaag staat een nieuw onderdeel op het programma, namelijk het allereerste “Tiendeveens 
Kampioenschap Bierfietsen”. Bij het bierfietsen gaan twee deelnemers de strijd met elkaar aan op 
een stilstaande fiets waarbij ze zo snel mogelijk moeten fietsen, om zo al eerste het glas (bier) leeg te 
drinken. Hoe harder men fietst, hoe sneller het glas kantelt! Dit onderdeel wordt echter in 
teamverband afgewerkt omdat het meetelt voor de algehele straatprijs. De enige voorwaarde die 
we stellen is  dat het team uit 3 personen van 13 jaar of ouder moet bestaan.(De jongere krijgt hierbij 
natuurlijk geen bier, maar limonade) Natuurlijk mogen er ook teams meedoen die niet voor een staat 
meestrijden, want het is natuurlijk wel een officieus kampioenschap. De teams die meestrijden voor 
de straat dienen zich voor 3 augustus bij Jeroen op te geven. De andere teams dienen deze middag 
om 14.15 uur aanwezig te zijn, zodat we om 14.30 uur kunnen starten. Welk team heeft deze middag 
het meeste dorst, de meeste snelheid en natuurlijk de langste adem. Kosten bedragen € 3,50 per 
team. 



Verenigingsgebouw “De Eiken”
Molenweg 6, 7936PB  Tiendeveen

Voor al uw aangelegenheden 
Tel. 0528-341640 na 19.00 uur

afhalen snacks en patat  
Vrijdag van 16.00/18.00 uur    Zondag van 16.00/18.30 uur

* Verkoop, onderhoud, 
restauratie van 

Grafmonumenten
* Bouwwerken

D. Bisschop   
Noorderweg 12  
7936 TR Tiendeveen  
Tel.: 0528 34 38 66 
Fax: 0528 34 36 33 

H.Wassen
Witsenborgstraat 33

7906 NN Hoogeveen
Tel: 06 15 63 87 47

www.bisschopwassennatuursteen.nl



JEU DES BOULES 

Vanavond gaan we een ontspannend potje jeu des boules spelen bij het nieuwe MFC in Tiendeveen. 
Bij jeux des boules is het de bedoeling om metalen ballen zo dicht mogelijk bij een klein houten 
balletje (de but) te werpen of te rollen. Een uitdagende wedstrijdsport dus, waarbij vaardigheid, 
concentratie en teamgeest centraal staan. 

Ook dit jaar telt dit onderdeel natuurlijk weer mee voor  de algehele straatprijs!  We verwachten van 
elke straat dan ook minimaal één team welke een gooi  naar de prijzen wil doen. De enige 
voorwaarde is dat een team moet bestaan uit 3 personen van 13 jaar of ouder. Het hoogst 
geklasseerde team telt  trouwens mee voor de straatprijs. 

Teams kunnen zich opgeven tot en met 3 augustus bij Jeroen en het inleggeld bedraagt € 5,-.per 
team 

Alle teams worden om 18.45 uur verwacht bij het nieuwe MFC voor de uitleg van de spelregels,  
zodat we om 19.00 uur kunnen starten met de eerste wedstrijden.   

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZATERDAG 10 AUGUSTUS 

JEUGDSURVIVAL 
 
De avontuurlijke tocht die we dit jaar voor jullie hebben uitgezet, zit weer boordevol leuke puzzels en 
opdrachten. Als je mee wil doen aan deze spannende tocht (survival), geef je dan op voor 3 augustus 
bij Jeroen door een mail te sturen naar jeroen@feestweektiendeveen.nl of lever een briefje in bij 
Westerlaan 24. Omdat er enkele wateropdrachten in deze tocht zitten verzoeken we jullie om 
zwemkleding, een handdoek en droge kleding mee te nemen. Bij elke opdracht is trouwens iemand 
van de organisatie aanwezig, dus ook als je niet goed kan zwemmen, dan kan je toch nog meedoen. 
Elk groepje dat mee wil doen, kan alleen meedoen onder begeleiding van een ouder iemand(vanaf 16 
jaar). 
 
We willen om 09.30 uur gaan starten, dus iedereen dient om 09.15 uur aanwezig te zijn bij het 
nieuwe MFC. 
 
MOTORTOERTOCHT 
 
Deze zaterdag willen wij er met de motor op uit om een lekker stukje te gaan toeren. Gedurende een 
paar uurtjes rijden we dwars door Drenthe via de allermooiste wegen, langs de mooiste plekjes. Een 
ieder die deze middag mee wil dient zich voor 3 augustus Bij Rick op te geven (tel 06-19546530 / 
0528-342482), dit in verband met het regelen van eventuele begeleiding e.d. We willen graag om 
13.00 uur starten dus diegene die meegaan dienen om 12.45 uur bij het MFC aanwezig te zijn. De 
kosten om mee te mogen doen aan deze tocht bedragen € 2,50 Bij slecht weer gaat deze tocht 
trouwens  niet door.  
 
FIETSTOCHT 
 
De fietstocht die we dit jaar hebben uitgezet, belooft een fietstocht te worden, waarbij weer de 
allermooiste plekjes in de omgeving van Tiendeveen worden aangedaan. Ook dit jaar moeten er 
onderweg een aantal leuke vraagstukken worden opgelost en ook voor de kinderen hebben we weer 
wat leuks bedacht. 
 
Iedereen die deel wil nemen aan deze fietstocht kan zich vanaf 13.00 uur opgeven bij het nieuwe 
MFC in Tiendeveen, zodat om 13.15 uur de eerste fietsers van start kunnen gaan. Kinderen beneden 
de 16 jaar mogen alleen meedoen onder begeleiding. De kosten bedragen € 2,50 per fiets en aan het 
einde van de tocht staat een lekkere kop soep te wachten. 
 
Voor zowel de deelnemers aan de fietstocht als aan de motortoertocht staat aan het einde een 
lekkere kop soep te wachten. 
 
SLOTAVOND 
 
Na de sportieve en spannende strijd van de afgelopen week is het weer tijd om ons op te maken voor 
de traditionele afsluiting van deze feestweek. Naast de diverse prijsuitreikingen staat vanavond 
vooral het feesten en dansen centraal. Het muzikale gedeelte wordt dit jaar verzorgd door de band 
REFLEXXX, maar jullie dienen toch echt zelf te zorgen voor de gezellige sfeer. Dus komt allen! 
 
Iedereen vanaf 13 jaar is van harte welkom op deze avond. Het MFC is geopend vanaf 20.30 uur en 
de entree bedraagt € 5,- per persoon. De sponsors van de LBC hoeven deze avond geen entree te 
betalen. 



 - Speelgoed 
 - Huishoud artikelen
 - Gereedschap

Het Hoekje 40/A  -  7913BD Hollandscheveld  -  Tel: 0528-321564

 - Hengelsport
 - Tuinmeubelen
 - Enz.

Het adres voor:

 

 

                             Handelsonderneming 
                                 Duvago 

 
                                              Molenweg 8a  
                                        7936 PB Tiendeveen 
                                   Voor handel groot en klein 
           
                             
                                                                                                                          
                                                                               
 
 
  Bert Duinkerken 06-42349162             Lukas van Goor 06-53267478                                         

  

 
 

 



NAWOORD 

Helaas, de feestweek is alweer ten einde. We hopen dat iedereen terug kan kijken op een geslaagde 
week. 

Natuurlijk bestaat er ook dit jaar weer de mogelijkheid om te reageren op de verschillende 
activiteiten of gebeurtenissen. Daarvoor kan je gebruik maken van onderstaand strookje welke je in 
kan leveren bij Jeroen of door een mail te sturen naar jeroen@feestweektiendeveen.nl. 

Voor volgend jaar hebben we het idee om de straatversiering nog maar eens in de drie jaar te laten 
plaatsvinden. Dit vanwege het feit dat het almaar lastiger worden om geschikte straatversiering te 
vinden. Graag vernemen wij ook hoe jullie hierover denken. Ook dit kunnen jullie middels 
onderstaand strookje doen of door een mail te sturen. 

Tot slot willen we bij deze nogmaals iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft gezorgd 
voor het goed verlopen van de feestweek. 

Tot volgend jaar!!! 

De LBC: Henri Eising, Jeroen Eising, Wim Oost, Marc Pekel, Reinder Ymker, Roy Beekelaar, Gerard van 
Zwol, Rick Cottam, Ronald Schurink en Gerard Boxma. 

 

Feestweek 2013 

Naam: (niet verplicht)………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Opmerkingen/ ideeën: ………………………………………………………………………………………………………………......... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Straatversiering eens in de 3 jaar:  JA  /  NEE 

 

 

  



OVERZICHT ACTIVITEITEN FEESTWEEK 2013 
 
DINSDAG 06 AUGUSTUS 
 
13.45 uur: Klaverjasmiddag 
20.00 uur: Bingo en pokeren 
 
WOENSDAG 07 AUGUSTUS 
 
09.30 uur: Dagje weg naar Drouwenerzand (alle jeugd) 
14.00 uur: Keltisch kegelen 
20.00 uur: LBC’s bonte avond 
 
DONDERDAG 08 AUGUSTUS 
 
10.00 uur: Spelletjes morgen (jeugd t/m 6 jaar) 
10.00 uur: Kinderzeskamp (jeugd van 7  t/m 14 jaar) 
14.00 uur: Seniorenmiddag 
14.00 uur: Volleybal 
22.00 uur:  Nachttocht 
 
VRIJDAG 09 AUGUSTUS 
 
13.30 uur: Fancy Fair (alle jeugd) 
  Braderie en (kinder)rommelmarkt 
14.30 uur: Tiendeveens Kampioenschap bierfietsen 
15.00 uur: Komst brandweer (alle jeugd) 
19.00 uur: Jeu des boules 
 
ZATERDAG 10 AUGUSTUS 
 
09.30 uur: Jeugdsurvival (jeugd van 8 t/m 14 jaar) 
13.00 uur:          Motortoertocht 
13.00 uur:          Fietstocht 
21.00 uur: Feestavond 


