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HL Advies en Drukwerk

DDRRUUKKWWEERRKK

Colofon:

HL Drukwerk, digitale vormgeving

135 grams gesatineerd, kaft 250 grams

Deze brochure is gemaakt in opdracht van:

Culturele Vereniging ELIM.

bij: v.o.f.HL Drukwerk

HL Drukwerk, productiecentrum

2000 exemplaren

Lay-out:

papiersoort:

Drukwerk:

oplage:Knappersveldweg 13
7775 PK Oud-Lutten

www.hldrukwerk.nl info@hldrukwerk.nl T. 085 3000 400

HKS
Peter Smit T. 06 - 23 705 737    W. www.hkskachels     E. info@hkskachels.nl

van haarden en kachels
montage en verkoop

A.J. KREEFT
TEL.: 0528-351758
MOB.: 06-28512965

METSELBEDRIJF

DE DOFT 25

7916 RS ELIM



3

Hallo inwoners van Elim en omstreken,

En dan is het alweer 2022, een jaar waar weer 
meer mogelijk is wat betreft organiseren van 
evenementen. Afgelopen twee jaar was het eigenlijk 
niet mogelijk om iets groots te organiseren. In 2020 
hadden we al een mooie start gemaakt met de 
voorbereidingen, maar al snel werd duidelijk dat het 
corona virus hier een stokje voor zou steken. In 2021 
waren we ver met de voorbereidingen, maar gezien 
de tijd en de onzekerheden hebben we op het 
laatste moment toch moeten besluiten het feest in 
de tent te moeten cancelen. 

Wel hebben we nog een mooie kermis en jaarmarkt 
gehad, met vele stands en een compleet nieuwe 
opzet om te kunnen voldoen aan de toen geldende 
corona regels. Ik denk dat we voor 2022 ook weer 
een mooi programma hebben kunnen samenstellen. 
En ja, de band die geboekt was voor 2020 op de 
zaterdag kan dan eindelijk optreden. 

Elk jaar proberen we natuurlijk zoveel mogelijk 
rekening te houden met de inwoners wat betreft het 
programma, al kunnen we niet alles uitvoeren. Dit 
jaar zullen we wel weer net als in 2019 beginnen met 
een toneelavond en afsluiten met een tentdienst 
op zondag. We hebben wel een wijziging voor 
de dinsdagavond. Na een aantal jaren volleybal 
gespeeld te hebben was er ook weer vraag naar 
verschillende spelletjes, daarom zullen we dit jaar 
weer een zeskamp organiseren. We hopen dan ook 
dat zich hiervoor weer vele teams zich opgeven.

  
In 2019 is het vuurwerk georganiseerd door 
Metselaar Fireworks, wat zowel Metselaar als de 
CVE goed bevallen is. Daarom heeft Metselaar 
ons beloofd ook dit jaar weer een spectaculaire 
vuurwerkshow te geven na de officiële opening. 
Nieuw dit jaar is dat onze dorpsgenoot Matthijs 
Diphoorn met zijn bedrijf Sound & Service de muziek 
zal regelen op de verschillende avonden.

Bij het schrijven van dit voorwoord zijn we natuurlijk 
nog druk om de puntjes op de i te zetten.
Zoals elk jaar gaat onze dank uit naar de vrijwilligers 
en alle bedrijven die ons financieel of met materialen 
sponseren. Zonder deze hulp en financiële 
ondersteuning is er ook geen feest meer mogelijk. 
Daarom namens het bestuur hartelijk dank voor 
jullie hulp en giften.
 
Ik hoop dat het programma jullie warm maakt voor 
een spetterend feest in september en dat wij jullie 
allen mogen ontmoeten op de evenementen tijdens 
de feestweek in Elim.

We willen iedereen vragen om zich tijdig op te 
geven voor de diverse activiteiten. Voor het complete 
programma overzicht kunt u terecht in het midden 
van het boekje, VOLG ONS OP FACEBOOK, 
www.cvelim.nl of www.elim-drenthe.nl 
 
Ik wens jullie, namens het bestuur, een te gekke 
feestweek toe met mooi weer en een gezellige sfeer.

Arjan Schonewille
Martijn Gruppen
Gert Jonkman
Lieneke Kroezen
Theo Snippe
Gert Benjamins
Lammie Koster
Vincent Boertien
Eddy Ham
Django Temmink
Ronald Dijkslag
Jan Benjamins

Van Links naar rechts:

voorwoord
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DORPSS WWW.EETTEL. 0528 - 350360ELIMTRAAT 14 HUUS.NL

OVERDEKT TERRAS

MET LIVE MUZIEK!
Openingstijden tijdens

Feestweek Elim 2016:

Tijdens Jaarmarkt Elim: Tijdens Jaarmarkt Elim:

PUNTZAKPATAT

voormaar

met saus naar keuze

1,50
Maandag Gesloten. Dinsdag t/m Donderdag van 16:00 tot 20:00 uur. Vrijdag van 11:00 tot 20:00 uur.

Zaterdag van 08:30 tot 18:00 uur. Zondag van 16:00 tot 20:00 uur.

Ook voor feestjes en partijtjes!
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Donateurskaarten / Tickets
De donateurskaart/Ticket verschaft vrije toegang tot 
de activiteiten, of geeft een korting op deelname. 
Iedereen heeft dus een eigen donateurskaart! 

Zorg ervoor dat u altijd de juiste kaart bij u heeft, 
zonder de juiste kaart heeft u géén gratis toegang tot, 
of korting op, de activiteiten! Ook is het verplicht dat 
de kaart volledig ingevuld is. Een donateurskaart is 
strikt persoonlijk! Bij oneigenlijk gebruik behoud de 
organisatie zich het recht om de kaart in te nemen! 
Bij de verkoop van de donateurskaarten en bij de 
toegang tot de activiteiten kan er naar uw identiteit 
bewijs gevraagd worden! 

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er dit jaar 
geen gezinskaarten. De kaarten kosten € 17.50 per 
persoon. Er zijn geen extra kosten voor het online 
bestellen van de kaart! Iedereen vanaf 16 jaar moet in 
het bezit zijn van een donateurskaart/ticket of betaald 
de normale prijs voor de activiteit. Kinderen tot 16 jaar 
zijn gratis.

Donateurskaarten zijn online te koop:
https://feestweekelim2022.eventgoose.com/
1.      Scan de QR-code
2.     Ga naar onze Facebook pagina voor de link
3.     Ga naar onze website www.cvelim.nl voor de link
Lukt het echt niet online een Donateurskaart/ticket te 
kopen, dan kan dit ook aan de Carstensdijk 55C in Elim.

Polsbandjes
Op vrijdagavond en zaterdagavond worden er 
op vertoon van de donateurskaart, of na betaling 
van het entreegeld, bij de ingang van de feesttent 
polsbandjes uitgereikt. Deze bent u verplicht te 
dragen en worden éénmalig uitgereikt! Bent u uw 
polsbandje, om wat voor redenen dan ook, kwijt 
dan zult u helaas een nieuwe moeten kopen! Ook 
zullen er z.g. alcoholbandjes worden uitgereikt, deze 
worden verstrekt na controle van het ID-bewijs. Alleen 
op vertoon van het bandje worden er alcoholische 
drankjes uitgegeven!

Algemene Informatie

Om een goede doorstroming van het verkeer en om de algemene veiligheid te kunnen waarborgen 
zijn er tijdens de feestweek enkele weg afsluitingen en parkeerverboden ingesteld. De afsluitingen en 
parkeerverboden gelden op de volgende plaatsen en tijden:

Van Leeuwenstraat:
Parkeerverbod aan beide zijden vanaf de Perenbomenweg tot kruising Zondervanstraat/G. Engelsstraat 
van maandag 5 september tot en met zondag 11 september 2022.
Carstenswijk/ Zondervanstraat:
Carstenswijk, algehele afsluiting tussen de Van Leeuwenstraat en de Dorpsstraat en de Zondervanstraat, 
vanaf de Bartlemastraat tot aan de Carstenswijk van maandag 5 september tot en met zondag 11 
september 2022  t.b.v kermis.
G. Engelstraat:
Algehele afsluiting op zaterdag 10 september 2022 van 10:00 t/m 17:00 uur.
Prieswijk:
Parkeerverbod over de gehele lengte aan beide zijden op zaterdag 10 september 2022 van 05:00 t/m 19:00 
uur i.v.m omleidingsroute jaarmarkt en route bloemencorso.
Dorpsstraat:
Parkeerverbod tussen Het Hoosvat en de Langewijk aan beide zijden op zaterdag 10 september 2022 van 
12:00 t/m 17:00 uur, i.v.m route bloemencorso.
Parkeren:
Bezoekers van de jaarmarkt en het bloemencorso kunnen zaterdag 10 september 2022 GRATIS parkeren 
op de volgende plaatsen: P-plaats Sportpark, P-plaats IJsbaan en op de ingerichte parkeerplaatsen aan de 
M. Kuilerweg en de Dorpsstraat.

parkeren
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G.ENGELSSTRAAT 3 | 7916 PX ELIM
TEL.:0528- 35 22 89 | FAX: 0528- 35 11 46

ESTRATINGEN
EN

TRANSPORT

(SIER)STRAATWERK
GRONDWERK

RIOLERING
TRANSPORT

Riegshoogtendijk 150-152 - Tel. 0528 361 370 - Openingstijden ma/vr 08.00-20.00 uur , za 09.00-17.00 uurMartens
invoegen

Riegshoogtendijk 150-152 - Tel. 0528 361 370 - Openingstijden ma/vr 08.00-20.00 uur , za 09.00-17.00 uur

KIJK op onze site voor alle occasions www.autobedrijfmartens.nl

GGRROOOOTTSSTTEE KKEEUUSS IINN VVOOLLKKSSWWAAGGEENN EENN AAUUDDII



Toneelavond

elimse  vlag

Toneelvereniging “Door Vriendschap Verbonden” uit Hollandscheveld treed op met het stuk  
“De binder van het darp”.

Albert en Jan Haan hebt een boer’n bedrief. Hun zuster Greet dut de huusholding. Op een dag valt Jan in de 
binder, de olde oogstmachien van Albert. Vanaf dat moment zul het in huuze Schrik heel aans weez’n dan 
as Albert e’went was!

 Al veel mensen hebben inmiddels de Elimse vlag, 
maar het zou natuurlijk mooi zijn als in de feestweek 
bij elke woning een Elimse vlag wappert. 

Heb je nog geen Elimse vlag dan is deze verkrijgbaar 
bij J, Benjamins Carstensdijk 55C, Elim  
voor maar € 25.-

Wanneer: Vrijdag 2 september 
Tijd: 20:00 uur

Plaats : Open Deur  
Entree: € 7.50 PP 

Donateurs: Gratis

 

Algemene Informatie

7

Vrijdag 2 sept.
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• kleinschalig

• persoonlijk

• zorg op maat

• 24-uurs zorg

• dagbesteding

Voorlanden 1 Boskampsbrugweg 2
7964 KN Ansen 7971 CL Havelte info@sanniek.nl
0522 47 18 06 0521 20 80 00 www.woonzorgsanniek.nl
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Lampionoptocht

Christelijke Muziekvereniging “Juliana de Bazuin” uit 
Hollandscheveld en Christelijke Muziekvereniging 
“Wilhelmina” uit Hoogeveen zullen dit jaar de 
lampionoptocht begeleiden. De lampiontocht is 
een erg leuk jaarlijks terugkerend evenement met 
een lange historie. Het is elk jaar weer een lust voor 
het oog, de vele kinderen met hun lampions en het 
in grote getalen aanwezige publiek langs de route.  
Voor de kinderen: spannend – met een lampion en 
een lichtje in het donker door het dorp.  

 Aansluitend op de lampionoptocht, zal dit jaar Jan Zwiers (wethouder) 
onze feestweek offi cieel openen. 

Metselaar Fireworks heeft ons verzekerd net als in 2019 er weer een 
grootse en spectaculaire vuurwerkshow van te maken.

De toegang op het terrein van KV ELKO is natuurlijk gratis, maar bij de 
uitgang kunt u natuurlijk altijd een vrijwillige donatie doen voor het 
organiseren van het vuurwerk.

Ter afsluiting van de lampionoptocht en als aanloop naar het vuurwerk, zullen beide muziekverenigingen 
nog een aantal nummers spelen op het Sportveld van  KV ELKO.

Wanneer: Maandag 5 september 
Tijd: 20:15 uur
Plaats: Parkeerplaats SC Elim
Entree: Gratis
Route: Parkeerplaats Sportpark Elim –   
 Carstenswijk – Carstensdijk – 
 Prieswijk – Perenbomenweg - 
 Van Leeuwenstaat – Langewijk –   
 Vaarboom – Carstenswijk –   
                   Sportveld KV ELKO.

VUURWERK

Wanneer: Maandag 5 september 
Tijd: 21:30 uur

Plaats: Sportveld KV Elko 
Entree: Gratis

maandag 5 sept.
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ONZE BUDGETLIJN:

Direct aan de snelweg A28
Openingstijden:

ma. t/m za. 10.00 - 17.00 uur
(of op afspraak)

Maatwerk
tot in detail
Wij geven u goed en gedegen 

advies. Dat vinden wij belangrijk.

Onze keukens zijn mooi, praktisch en

goed betaalbaar!

PERSONEEL & 
OPLEIDINGEN
Industrieweg 49 | 7903 AJ Hoogeveen

085 - 760 68 70 | 085 - 06 40 112

uitzendbureau-a28.nl |  a28-opleidingen.nl

PERSONEEL
Transport | Logistiek | Schoonmaak | Bouw | Infra | Facilitair | Horeca

OPLEIDINGEN
ADR Gevaarlijke Stoffen | Code95 | Veiligheid | IMDG | KCA | PGS 
VCA | BHV | EHBO | GDP | HACCP | ADR-Veiligheidsadviseur | NIWO



kermis

Ook dit jaar zal P.Regter-Krol uit Oss met zijn kermis attracties weer neerstrijken op zijn vertrouwde locatie 
het Wiekenplein. Onder andere de volgende attracties zullen weer aanwezig zijn: autoscooters, zweefmolen, 
schiettent, kinderdraaimolen en oliebollenkraam.

De kermis is iedere dag geopend om 15:00 uur vanaf dinsdag 6 september.

Het kermis programma bestaat uit de volgende activiteiten: 

Dinsdag 6 september
15:00 uur Start kermis
16:00 uur Ballonnen oplaten Plaats: Bij de Lucky Crane

Woensdag 7 september
15:00 uur Start kermis 

Donderdag 8 september
15:00 - 17:00 uur Piek middag Plaats : Kermis
21:00 uur Trekking gratis verloting kermis Plaats: Bij de Lucky Crane

Vrijdag 9 september
15:00 - 17:00 uur Piek middag Plaats : Kermis
21:00 uur Trekking gratis verloting kermis Plaats: Bij de Lucky Crane

Zaterdag 10 september
10:00 uur Kermis open
10:00 – 15:00 uur Gratis Schminken  Plaats: Kermis terrein

11

DINSDAG 6 sept.

Donderdag & vrijdag 
Gratis verloting

Hoofdprijs: € 100,- 
Handje Contantje



Vloeren | Gordijnen | Raamdecoratie

12
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ballon oplaten

Ballon oplaten is al een langlopende traditie en wat 
gelijker tijd de opening van de kermis betekent.

Het is daarom ook altijd een gezellige drukte en 
natuurlijk doen we altijd onze uiterste best om alle 
ballonnen tegelijk de lucht in te laten gaan.

Al kwamen de ballonnen in 2019 moeilijk de lucht 
in, de afstand die ze dan aflegden waren enorm. Er 
waren ongeveer twintig kaartjes die door een vinder 
terug gestuurd werden en de ballon die de grootste 
afstand had afgelegd werd gevonden in Wendeburg, 
Duitsland op een afstand van 262 km van Elim.

Wanneer: Dinsdag 6 september 
Tijd: 16:00 uur
Plaats: Kermis 
Entree: Gratis

DINSDAG 6 sept.
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Weerts Advies
Industrieweg 49B
7903AJ Hoogeveen(Dr.)www.weertsadvies.nl 0528-352417 info@weertsadvies.nl

Voor meer informatie neemt u vrijblijvend contact met ons op:
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Na een paar jaar volleybal gespeeld te hebben op de 
dinsdag avond, gaan we dit jaar een stratenzeskamp 
houden. Helemaal nieuw is dat niet, maar wel in 
een nieuw jasje gestoken. Klein voorbeeld van de 
spelletjes is te zien op de foto’s.

Dus sportief Elim geef je op! Het is dan ook niet 
belangrijk waaruit je team bestaat, dit mag van 
alles zijn: straat, bedrijf, vereniging, familie of 
vriendengroep. Sprokkel zoveel mogelijk punten 
bij elkaar en wie weet gaan jullie er met de prijs 
vandoor!

Geef je daarom zo snel mogelijk op, maar in ieder 
geval voor 2 september! 
 
Opgeven kan op verschillende manieren:  
via het opgavestrookje achter in het boekje, maar je 
kunt ook bellen of whatsappen met 06-22549311 

Je bent minimaal 6 personen per team nodig, dus 
kom op en geef je op !!!! 

Straten Zeskamp

Wanneer: Dinsdag 6 september 
Tijd: 19:00 uur (teams om 18:45 uur aanwezig)
Plaats: KV ELKO 
Entree: Gratis

DINSDAG 6 sept.

Geef je snel op!



0528 35 12 18     www.ellerie.com
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FEEST MET ROLANDO

Doe jij mee met Rolando?

Woensdagmiddag geeft 
kinderartiest Rolando in de 
feestweek van Elim in De Open 
Deur een wervelende kindershow. 
Met zijn meezing liedjes en 
goochelacts is het een feest waar 
je niet stil bij kan blijven zitten. Het 
geheim zit hem in de eenvoud 
van zijn humor, de knotsgekke 
goocheltrucs en de liedjes die gelijk 
meegezongen kunnen worden. 

Kinderen en ouders worden 
interactief meegetrokken in deze 
show en zullen Rolando niet snel 
vergeten. Dus wil je eens lekker “ 
Uit je dak “ gaan, kom dan zeker 
meedoen met Rolando. 

Wanneer: Woensdag 7 September
Tijd: 14:30 uur (zaal open om 14:00 uur)
Plaats: Open Deur
Entree: Gratis

Na afloop is er voor alle kinderen een gratis ijsje!

Voet&zo bij Miranda
Pedicuresalon

Langewijk 23    -    7916 PS Elim    -    06-57881985
voetenzobijmiranda@gmail.com

woenSDAG 7 sept.
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VAN BLANKEN ELIM
Gosem Engelsstraat 9a 7916 PX Elim Tel. [06] 13109377

Timmer en Klussenbedrijf & Handelsonderneming
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SUPER BINGO

Deze woensdagavond staat in het teken van een 
gezellige bingo voor het hele gezin met mooie 
(geld) prijzen en een gratis SUPERRONDE ter waarde 
van €250.-! 
 
Voor elke deelnemer is er een gratis kopje koffie! 
Welke u aangeboden wordt door Catering 
Hoogeveen. 

Kom op tijd, want vol is vol!

Net als voorgaande jaren zullen we ook dit jaar weer de straten gekeurd worden op originaliteit, netheid, 
verlichting. De uitslag van deze keuring zal bekend gemaakt worden tijdens de Bingo.

Deelname:  
1 Boekje € 10,-  
2 Boekjes € 13,-  
3 Boekjes € 15,-

Gratis superronde 
ter waarde van €250,-!

Deelname Donateurs:  
1 Boekje € 5,- 
2 Boekjes € 8,- 
3 Boekjes € 10,-

Wanneer: Woensdag 7 September
Tijd: 20:00 uur  (Tent open om 19:00 uur) 
Plaats: Feesttent aan de Carstenswijk

Wanneer: Woensdag 7 September
Tijd: 18:30 uur en 20:30 uur

Keuring versierde straten

woenSDAG 7 sept.
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DDRRUUKKWWEERRKK

TTEELL..008855 -- 33000000 440000
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De Krim - Lutten
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DONDERdag 8 sept.55-plus Middag

Duo Tiz'nix 
Voor de donderdagmiddag willen we alle 55-plussers 
van Elim weer uitnodigen voor een gezellige middag 
met lunch. 

Duo Tiz’nix, bestaat alweer twaalf en half jaar. Het 
is dus het heren duo (Herman Hutten en Henk 
de Lange) wel toevertrouwd om ook in Elim een 
nostalgisch programma neer te zetten met Vassies 
van Vrogger

Met hun aanstekelijke repertoire, vol humoristische meezingers en liedjes in dialect, krijgen ze altijd de 
handen op elkaar. Zij maken er, door hun enthousiasme, altijd een feest van. Was u al eens bij een optreden 
van Duo Tiz’nix dan weet u dat de hele zaal meezingt, meedeint en meeklapt op de herkenbare melodieën. 

Voor deze middag moet u zich wel opgeven, door middel van de bon achter in het boekje in te leveren. 
Deze bon kunt u inleveren bij J. Benjamins Carstensdijk 55C, Elim.

Wanneer: Donderdag 8 September
Tijd: 12:00 uur (zaal open om 11:30 uur)
Plaats: Open Deur
Entree: € 5,- PP
Donateurs: Gratis
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BVM Buro Voor Muziek met al meer dan 50 jaar ervaring ben je altijd verzekerd van een gedegen advies! BVM is 
hét boekingskantoor met voor bands, artiesten, dj's en ander entertainment. Hier boek je eenvoudig en 

betrouwbaar alle bekende en minder bekende artiesten voor de beste prijs. 

Het BVM team bestaat uit mensen met ervaring en passie voor muziek en entertainment. Wij leveren emotie en 
beleving en maken het verschil door onze persoonlijke betrokkenheid bij uw evenement! 

We wensen Elim weer een fantastische feestweek met alle artiesten van BVM Buro Voor Muziek B.V. 

Voor informatie: 088 460 8060 – info@burovoormuziek.nl 
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kinder BINGO

Voor de kleinste dorpsgenootjes hebben we op de 
donderdagmiddag een leuke kinderbingo, dus ben 
je tussen de 4 en 9 jaar kom gezellig bingo spelen en 
maak kans op mooie speelgoedprijzen. 

Ook krijg je chips en ranja dus het wordt een heel 
groot feest!

Wanneer: Donderdag 8 september 
Tijd: 16:00 uur 
Plaats: Feesttent aan de Carstenswijk
Deelname: Gratis

DONDERdag 8 sept.

Ballon oplaten
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Weekoverzicht

Vrijdag 2 september

20.00 uur Toneelavond met “Door  
 Vriendschap Verbonden” uit  
 Hollandscheveld 
 DVV treed op met het stuk 
 “De binder van het darp”. 
Plaats : Open Deur  
Entree: € 7.50 PP  
Donateurs: Gratis

Maandag 5 september

20.00 uur Lampion Optocht
 Muzikale begeleiding van  
 Chr. Muziekvereniging “Juliana de  
 Bazuin” uit Hollandscheveld  
 en Chr. Muziekvereniging  
 “Wilhelmina” uit Hoogeveent

Plaats : P-Plaats SC Elim 
Vertrek: 20:15 uur

21.30 uur Spectaculaire vuurwerkshow
 Verzorgd door Metselaar Fireworks 

Plaats : KV Elko 
Entree: Gratis

Dinsdag 6 september

15.00 Kermis open

16.00 Ballonnen oplaten
Plaats: Kermis
Deelname: Gratis

19.00 Zeskamp
 Teams dienen 18.45 aanwezig te zijn

Plaats: KV Elko
Entree: Gratis 
Deelname: Gratis

Woensdag 7 september

14.30 “Feest met Rolando”
Plaats: Open Deur 
Entree: Gratis
Zaal open: 14:00 uur

15.00 Kermis Open

20.00 Super-Bingo met gratis  
 superronde ter waarde 
 van € 250,-

Plaats:  Feesttent aan de  
  Carstenswijk

Tent open: 19:00 uur
Deelname:

 1 Boekje € 10,- 
 2 Boekjes € 13,- 
 3 Boekjes € 15,

 Donateurs:
 1 Boekje € 5,- 
 2 Boekjes € 8,- 
 3 Boekjes € 10,--

Donderdag 8 september

12.00 55 – PLUS Middag
 Gezellige middag met lunch voor  
 alle 55-plus inwoners van Elim
 Opgave mogelijk t/m 3 september

Plaats: Open Deur 
Entree: € 5,- PP
Zaal open: 11:30 uur 
Donateurs: Gratis

 Teams dienen 18.45 aanwezig te zijn
 KV Elko
 Gratis 

 Gratis
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Kermis open, met van15.00
 15:00 - 17:00 uur piek middag!

Kinderbingo16.00
Plaats: Feesttent aan de  

  Carstenswijk
Deelname: Gratis

Piraten avond21.00
 DJ’s Marcel en Erwin

Plaats: Feesttent aan de  
  Carstenswijk

Entree: Gratis

Trekking gratis verloting21.00
 van de Kermis

Vrijdag 9 september

Kermis open, met van15.00
 15:00 - 17:00 uur piek middag!

Klaverjassen en Jokeren19.30
Plaats: Dorpscentrum ‘t  

  Vonder
Deelname: € 3,50
Donateurs: Gratis

Trekking gratis verloting21.00
 van de Kermis

21.00 Hollandse avond:
 - Drive-in Tour of Music
 - Beatcrooks
 - Raymon Hermans 

Plaats: Feesttent aan de  
  Carstenswijk

Tent open: 20:30 uur
Entree: € 15,-
Donateur: Gratis op vertoon van  

  volledig ingevulde  
  donateurskaart

 

 

Zaterdag 10 september

9.00 - 17.00  Jaarmarkt met meer dan
90 kramen
Plaats: Centrum Elim 
Entree en Parkeren is gratis

Bloemencorso14.00
Bezichtiging: Vanaf 13:00 uur aan de  

  G. Engelsstraat om 
Route:  Vanaf 14.00 uur door 

  het dorp
  Entree en Parkeren is gratis

MILLSTREET21.00
Plaats: Feesttent aan de  

  Carstenswijk
Tent open: 20:30 uur
Entree: € 15,-
Donateur: Gratis op vertoon van  

 volledig ingevulde donateurskaart

Zondag 11 september

Tentdienst16.00
NEWWAY uit Hoogeveen. 

 Onder leiding van Eddy van Braam 
Plaats: Feesttent aan de 

  Carstenswijk
Entree: Gratis 

Tent open: 
Entree: € 15,-
Donateur:

  volledig ingevulde  
  donateurskaart
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Locatie Kerkenveld
Jan Haarstraat 24
7926 TC Kerkenveld
Tel.: (0528) 28 10 00
kerkenveld@debremhoeve.nl

Locatie Fort
Fort 50
7924 RC Fort (Veeningen)
Tel.: (0528) 21 00 08
fort@debremhoeve.nl

info@debremhoeve.nl 
www.debremhoeve.nl

Wonen kan ook anders!

* kleinschalig

* persoonlijk

* zorg op maat

* dagbesteding

KINDERBINGO



piraten avond

Dit jaar geen playback show, maar helemaal wat anders.  
Deze avond staat in het teken van de piraten.

Erik van Klinken is een Nederlandstalige artiest uit Emmen. Hij groeit op 
in de wijk Emmermeer in Emmen. Een echte volksbuurt waar men houdt 
van het Nederlandse lied. Erik staat wekelijks op het podium door het 
hele land. Met zijn nummer “Kijk eens diep in mijn hart” haalt Erik diverse 
landelijke playlisten en is tevens voor het eerst te horen op RADIONL.  

Het repertoire van Erik is zeer uitgebreid. Hij zingt Hollandse meezingers 
van o.a. Jannes, Frans Duijts, Willem Barth, Django Wagner, Jaman, Stef 
Ekkel, AndreHazes, e.v.a. Maar natuurlijk ook zijn eigen nummers. Enkele 
hits van Erik zijn; Lekker doodgewoon, Stop die trein, Gewoon een lekker 
wijf, Mijn eerste liefde, Dit is het land, Net als toen, 30 30 50 jaar, Onderweg 
naar jou, Zing maar met me mee en natuurlijk zijn nieuwe single ’Geef’. 
Zijn single ‘Geef’ is geschreven door Rene Karst.

Zingen is bij Dennis Baas in 1997 begonnen als grapje met 
meedoen aan een talentenjacht in Pesse waar hij zijn jeugd 
doorbracht. 

Dit beviel hem zo goed dat hij besloot om ermee verder te gaan, 
heel veel optredens heeft Dennis Baas gedaan en ook eigen 
nummers opgenomen: Zomerzon en Puur geluk en Ik zie sterren in 
jou ogen.

Naast zijn werk als Internationaal Beroepschauffeur waarvoor hij 
de hele week onderweg is, treedt hij in het weekend met grote 
regelmaat op. 

dennis baas

marcel en erwin

Erik van Klinken

De party DJ’s Marcel en Erwin zullen de 
avond verzorgen met hun zorgvuldig 
gekozen nummers. Verder zullen aan 
de avond meewerken: Erik van Klinken 
en Dennis Baas.

DONDERdag 8 sept.
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-  Horecabeveiliging 

-  Evenementenbeveiliging

-  Hondenbewaking

-  Bouwplaatsbeveiliging 

-  Objectbeveiliging 

-  Zorgbeveiliging

www.secro.nl          085- 1304 630
Goedkeuring door ministerie van Veiligheid en Jus��e ND 6305
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Klaverjassen 

& Jokeren

In Dorpscentrum ‘t Vonder is er op de vrijdagavond 
een gezellige kaartavond waar je zowel kunt 
klaverjassen als jokeren.

Er zijn weer mooie vleesprijzen te winnen en voor 
alle deelnemers zijn er natuurlijk gratis hartige 
hapjes. 

Wanneer: Vrijdag 9- September 
Tijd: 19:30 uur 
Plaats: Dorpscentum ‘t Vonder
Deelname: € 3.50     
Donateurs:  Gratis

vrijdag 9 sept.
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Hollandsche avond

De vrijdagavond staat natuurlijk in het teken van de Nederlandstalige 
muziek. Gezien het succes van de  afgelopen jaren zal Tour Of Music uit 
Hollandscheveld ook dit jaar weer een mooi muziekprogramma voor 
jullie samenstellen. 

Niet alleen Tour Of Music staat op het podium, maar ook hebben we 
Beatcrooks en Raymon Hermans kunnen boeken voor deze avond.

Met shows op de Zwarte Cross, Defqon.1, Dreamfi elds, Boulevard 
Outdoor, Dauwpop tot in het Gelredome vliegen ze overal 
“Uut de Bochte”. Geef ze een groene knuppel en de feestexplosie 
wordt afgevuurd! 

Happy Høken is ongekend populair en Beatcrooks gaat op elke feest 
tot de laatste druppel. Van feestmuziek, dikke beats, meezingers tot 
happy hardcore en een tandje gortiger...
“Happy Høken you don’t care, groene knuppels in the air!“

Raymon Hermans is artiest en muziekschrijver. Met de tracks “M’n 
Favoriet” en “Hypnose” scoort Raymond in 2016 twee hit-singles 
waarmtee een doorbraak een feit is. Zijn pakkende tracks met stevige 
en dansbare beats worden dan ook door heel Nederland gedraaid 
en leverden in korte tijd miljoenen streams op. De daaropvolgende 
singles worden stuk voor stuk succesverhalen. Zo scoren “Fenomeen”, 
“Nu of nooit” en “Al laat” in de hitlijsten. In oktober 2017 verschijnt het 
langverwachte zelfgeschreven debuutalbum  “M’n Favoriet”. Met bij 
elkaar 20 miljoen streams op Spotify en YouTube wordt het album dan 
ook een enorm succes en is de muzikale basis gelegd. 

Raymon Hermans vervolgt zijn succeskoers met meerdere singles. Inmiddels heeft Raymon zo’n 250 
optredens per jaar door heel Nederland en zelfs in het buitenland waaronder bekende festivals zoals Dutch 
Valley, Intents Festival, Wish Outdoor, Rebirth Festival, Paaspop en 7th Sunday en wordt de zomer gevierd 
met een tour langs Lloret de Mar, Gran Canaria, Salou en Mallorca. Van kroeg tot festival, van feesttent tot 
voetbalkantine, zijn singles “M’n Favotiet”, “Nu of nooit”, “Hypnose”, “Fenomeen” & “Gevallen” worden bij 
iedere show volop meegezongen!

Raymon HermanS

Tour Of Music

BEATCROOKS

vrijdag 9 sept.
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Temmink
Straatmakersbedrijf

V.O.F.

www.temminkstraatmakers.nl
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Jaarmarkt Elim  

 Al jaren is jaarmarkt Elim de gezelligste jaarmarkt in 
de regio met meer dan 90 kramen en standhouders 
die bij ons komen met een gevarieerd aanbod van 
kleding, schoenen, snoep, hobby en huishoudelijke 
artikelen, lederwaren, gereedschappen, speelgoed, 
groenten en fruit, vleeswaren, bloemen en planten, 
kortom er is voor elk wat wils. 

Natuurlijk kent de Elimse jaarmarkt ook 
een uitgebreid randprogramma met onder 
andere verschillende demonstraties, oude 
ambachten, bloemencorso, een kermis en diverse 
promotieteams.

Dit jaar staat de gehele dag de band 80%NL op 
de koepel, verder kunt u natuurlijk op de diverse 
terrasjes bij de lokale horeca genieten van live 
muziek / artiesten. Ook kunt u op de markt kunt u 
terecht voor een snack, een Vietnamese loempia, 
een vers gebakken visje en ga zo maar door.

Wanneer: Zaterdag 10 September
Tijd: 9:00 – 17:00 uur
Plaats: Centrum van Elim
Entree: Gratis

zaterdag 10 sept.
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Bonte Toneel Avond

Elimse vlag

Bij Stern in Hoogeveen
vind je jouw droomauto
Nieuw of gebruikt. Voor jezelf of je bedrijf. Om te kopen, 
(private) leasen of huren. Ook onderhouden wij jouw auto 
en herstellen schade. En natuurlijk helpen wij je bij
de financiering en verzekering. Welkom bij Stern.

Buitenvaart 2102, 7905 SX Hoogeveen | 088 - 292 52 30 | www.stern.nl
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BLOEMENCORSO 

Het bloemencorso Elim kent een lange traditie. In 1970 verscheen dit corso voor de eerste keer op de 
weg. We kunnen met gepaste trots constateren dat dit corso inmiddels is uitgegroeid tot een van de 
grootste jaarlijks terugkerende culturele evenementen van de omgeving. Dit feestelijke evenement is een 
publiekstrekker van formaat geworden. Vele duizenden bezoekers komen jaarlijks op dit evenement af. 

Zaterdag 10 september 

50ste jubileum editie Bloemencorso

Het thema is dit jaar vrij, dus iedereen kan zijn eigen ideeën verwerken

Opgave corsowagens grote, kleine wagen skelter of fiets: 
Klaasje Guichelaar  ·  Mail: klaasjeguichelaar5@gmail.com  ·  Tel.: 06 - 186 74 781
Voor meer info: www.bloemencorso-elim.nl

Opgave voor keuring  
verlichte tuinen:  
 
John Gordon
Mail: jgordon63@outlook.com 

Route: Gosem Engelsstraat, Van Leeuwenstraat, Langewijk, Dorpsstraat, De Richter,
 De Vaarboom, Carstenswijk, Carstensdijk, Prieswijk, Perenbomenweg,  
 Gosem Engelsstraat

Programma: 12.00 uur: Opstellen van de wagens aan de Gosem Engelsstraat
  13.30 uur:  Prijsuitreiking
 14.00 uur:  Start van het corso

zaterdag 10 sept.
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Fysiotherapie
Nieuwlande - Hoogeveen
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millstreet

Welkom op zaterdagavond in de feesttent, welkom 
op de allermooiste party van Elim. Met MILLSTREET 
zijn we verzekerd van een party waar nog jaren over 
na gepraat gaat worden!

Door de moderne en energieke show van MillStreet, 
het interactieve top entertainment van het team, 
de dikke special effects en een repertoire waar de 
gemiddelde DJ niet meer tegen op kan, is MillStreet 
de perfecte band om de tent totaal, fi naal, uit zijn 
plaat te laten gaan! 

We zingen mee met Jovi, bouncen op Polska en 
dansen op Armin! Een dikke lichtshow en top geluid 
erbij en MillStreet is klaar voor feest!

Massaal trekt Elim weer uit om te genieten van 
muziek, biertjes en vrienden. Ingrediënt voor een 
onvergetelijk feest? MillStreet!

MillStreet de perfecte band om Elim op z’n 
grondvesten te doen schudden, dus kom en
beleef het mee!!

zaterdag 10 sept.

dansen op Armin! Een dikke lichtshow en top geluid grondvesten te doen schudden, dus kom en
beleef het mee!!
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www.gm-infra.nl
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Tentdienst

Ter afsluiting van de feestweek organiseert de Paraplucommissie een tentdienst.
Deze dienst zal worden gehouden in de feesttent aan de Carstenswijk en zal met medewerking zijn van:

Het belooft een mooie dienst te worden!
De Paraplucommissie commissie nodigt u van 
harte uit! Na afl oop is er de mogelijkheid om onder 
het genot van een kop koffi e even na te praten.

NEWWAY
uit Hoogeveen
Onder leiding van 
Eddy van Braam

Wanneer: Zondag 11 September
Tijd: 16:00 uur
Plaats: Feesttent aan de Carstenswijk 
Entree: Gratis

Hij zal ook de samen-
zang begeleiden. 

zondag 11 sept.
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met ons jonge, moderne en gecertificeerde materieel sta an wij het hele ja ar para at!

transport / berging / pechhulp 
Tel (0528) 35 0000

Arjo Otten Het adres voor betaalbare
mode voor groot en klein!

Ook kunt u bij ons terecht voor:

Werkschoenen - Klompen

(werk-) Laarzen - Aardappelen

Perebomenweg 1   7916 PE   Elim   0528-351004   06-52032005

Tijdens de jaarmarkt:
elke 2e spijkerbroek
voor de halve prijs!!!

(ook nieuwe collectie)
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Aanmelden

Naam:  _____________________________________________________________________________

Adres:  _____________________________________________________________________________

Telefoon:  _____________________________________________________________________________

Aantal personen:  _____________________________________________________________________________  

Entree: € 3,50 p.p.   /   Donateurs  Gratis. (betalen aan de zaal)

Inleveren: t/m zaterdag 3 september 2022

Inleveradres: Jan Benjamins, Carstensdijk 55C

Mail/Whatsapp:  Voorzitter@cvelim.nl  |  Whatsapp : 06-11951644

Naam:  _____________________________________________________________________________

Adres:  _____________________________________________________________________________

Telefoon:  _____________________________________________________________________________

Email:  _____________________________________________________________________________

Aantal personen:  _____________________________________________________________________________

Teamnaam:  _____________________________________________________________________________

Deelname: Gratis 

Inleveren: t/m zaterdag 3 september 2022

Inleveradres: Arjan Schonewille, Carstensdijk 57 A

Whatsapp: 06-22549311

Aanmelding voor deelname 55+ middag

Aanmelding voor Zeskamp
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Huisregels

Voor uw veiligheid heeft de culturele vereniging Elim huisregels vastgesteld.
Bij het betreden van het feestterrein gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan de regels 
te houden. Op het feestterrein is beveiliging aanwezig voor sfeerbehoud, u dient zich te houden aan 
voorschriften en aanwijzingen van het beveiligingspersoneel of de organisatie.

* In gevallen waarin deze  toegangs- voorwaarden en huisregels niet voorzien, beslist 
de organisatie en/of de beveiliging van het evenement over de mogelijk  te nemen 
maatregelen. Samen houden we het feest gezellig !! 

01. Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij zich heeft, zonder geldig legitimatie bewijs   
 kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.
02. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd of tassen worden  
 gecontroleerd.
03. Het is verboden om wapens in bezit te hebben of andere gevaarlijke voorwerpen, discriminatie in   
 woord of gebaar, seksuele intimidatie, vernieling van materialen en het ontvreemden van goederen   
 zal niet worden getolereerd.
04. Volgen de Nederlandse wetgeving is het verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder  
 de 18 jaar.
05. Het is als 18+ verboden alcohol door te geven aan personen onder de 18 jaar.
06. Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
07. Het is wettelijk verboden om in de feesttent te roken.
08. Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte drank op het feestterrein te nuttigen.
09. Het is niet toegestaan om drank buiten het feestterrein mee te nemen.
10. Het is niet toegestaan om glaswerk in bezit te hebben op het feestterrein.
12. Op gronde van gedrag binnen het evenementen gebied en/of openbare weg aangrenzend aan het   
 evenementengebied kan de organisatie of de beveiliging u de toegang weigeren.
13. Het betreden van het feestterrein en het bijwonnen van de optredens en festiviteiten zijn geheel voor   
 eigen risico van de bezoeker / deelnemer. De Culturele vereniging Elim is op geen enkele wijze   
 aansprakelijk voor enig letsel en/of materiele dan wel immateriële schade van bezoekers.
14. Op het evenemententerrein kan meer dan 85DB(a) aan geluid geproduceerd worden.
 De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige   gevolgen die hierdoor wellicht  
 kunnen optreden aan uw gehoor.
15. Auto’s, fietsen, bromfietsen en scooters zijn niet toegestaan op het feestterrein en dienen geparkeerd   
 te worden op het daarvoor aangewezen parkeerterrein 
16. Huisdieren dienen te allen tijde aangelijnd te zijn.
17. Verkoop of promotie van goederen en/of dienstenop of rond het feestterrein is niet toegestaan zonder  
 vooraf verkregen, schriftelijke toestemming van de Culturele Vereniging Elim.
18. Tijdens de feestweek zal er gefotografeerd worden. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend   
 toestemming aan de organisatie om deze foto’s openbaar te maken.
19. Op het feestterrein is de Nederlandse wetgeving van kracht aangevuld met de plaatselijke    
 verordeningen. Het feestterrein is tijdens de festiviteiten zolang de vergunning geld geen openbaar   
 terrein. Daar waar in deze huisregels de term feestterrein wordt gebruikt, wordt mede het terrein rond  
 het feestterrein bedoeld.
20. Bij het verlaten van het feestterrein wordt dringend verzocht rekening te houden met de 
 omwonenden.
21. Voor een uitgebreide versie van de huisregels / toegangsvoorwaarden kunt u kijken op onze website : 
 www.cvelim.nl
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Wanneer: Zondag 15 September
Tijd: 16:00 uur
Plaats: Feesttent aan de Carstenswijk 
Entree: Gratis

tel. (0528) 34 17 11
mail info@mulderij.nl
web www.mulderij.nl

bezoekadressen

Alteveerstraat 9, Hoogeveen

Het Hoekje 35, Hollandscheveld

HYPOTHEKEN | VERZEKERINGEN | PENSIOENEN | REGIOBANK

Alles onder één dak!

Tijd voor een andere bank? Stap over naar RegioBank! 

Met de overstapservice een fluitje van een cent. Je bent 
zonder afspraak altijd welkom. Wij helpen jou graag!

RegioBank-adviseurs Nienke Kist, Loeske Wijngaarden en Henriëtte Hilbink
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Sponsoren Bedankt !

Autobedrijf Martens 

Peters hout en bouwmaterialen

Odink keukens 

Autobedrijf Santing

Bouw netwerk Noord

Voetsalon Zuid-Oost Drenthe

Metselaar fireworks

Klussenbedrijf Berry Vos

Garagebedrijf van den Bergh

Metselbedrijf Kreeft

Matthijs Sound en Services

J.E.Z. Bouwkundig Ontwerp-, Teken- en 

Adviesbureau

Elims Eethuus

Temmink Tuindesign

Klus & onderhoudsbedr. Ton v/d Voorn

Kapsalon Kwant

Houtbouw Schonewille

Adviesgroep Mulderij verzekeringen

XYZ Design 

Henk Bouwmeester Hekwerk

De Jonge intern, berging en transport

Gritter Stacaravans 

Hoveniersbedrijf Tim Hoogeveen

Springkussen verhuur Ronny Kerssies

De Open Deur 

MEKRO bestratingen

Pol - Transport en hoogwerkers

STERN

Doldersum tegelzetbedrijf

Bewegingscentrum Nieuwlande

Santing Tranport

A28 Personeel & Opleidingen

Kapster Marjan Schuring

Plus Huisman

Henry Benjamins Tegelwerken

Wasstraat De Wasbeer

G&M Infra

Rudolf Guichelaar Grondverzet

Janneke Masselink fotografie

Elim-Drenthe.nl

Arjo Otten

Roy Winter bestratingen

G&B antennebouw    

Bouw dienstverlening Metselaar

Mijn Makelaar Dekker en de Vreeze

Slagerij van Goor

Gert Benjamins Installatie

Bouwkundig Teken- en adviesbureau Harry 

Tibben

Gordijnshop.nl

Straatmakersbedrijf Temmink

Snippe tweewielers

Buro voor Muziek

Catering Hoogeveen

Slagerij Lunenborg

Kuilman bouw

Lovely Hair

Stuc en Spackspuitbedrijf Diphoorn

HL Drukwerk

Schildersbedrijf Kroezen

Wanneer: Zondag 15 September 
Tijd: 16:00 uur 
Plaats: Feesttent aan de Carstenswijk 
Entree: Gratis






