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MUSIC AND LIGHT SHOW



Sponsors, donateurs en … Stompwijk

Vanaf het eerste feest in 2010 hebben we een trouwe schare fans. Deze 
fans beter bekend onder naam sponsor zijn de mensen die het Dorpsfeest 
Zoeterwoude een warm hart toedragen. En … eerlijk is eerlijk, zonder hen 
zou er nooit een Dorpsfeest Zoeterwoude zijn geweest en nog niet! De 
sponsors van het Dorpsfeest leveren voor een belangrijk deel het kapitaal waarmee wij werken. 
Van de bijdrage die zij leveren betalen we o.a. facturen die vooruit betaald moeten worden en 
nog veel meer. Maar er wordt niet alleen in geld gesponsord. Er zijn ook bedrijven die geheel 
belangeloos meewerken door materialen uit te lenen of door te schenken. Het zijn vaak kleine 
dingen die het verschil maken. 
Het is dus echt een Dorpsfeest!

Elk jaar zijn er zo rond de 100 bedrijven die het Dorpsfeest met hart en ziel sponsoren. Wilt 
u weten wie dat zijn? Kijk maar eens op de laatste pagina van deze programmagids en u ziet 
op wie we trots zijn! Ook de bedrijven die een advertentie hebben in deze programmagids 
sponsoren door een extra bijdrage. René de Jong houdt zich al sinds jaar en dag bezig met het 
benaderen van bedrijven om ook dit jaar weer een financiële of materiële bijdrage te leveren. 

Mede door de bijdrage van de bedrijven zijn wij in staat het feest gratis toegankelijk te 
houden. Dat weten niet heel veel mensen, maar mag best wel eens gezegd worden. En daar 
willen we ze graag voor bedanken. Zelf doen ze er meestal vrij laconiek over, maar het is echt 
zo! SPONSORS BEDANKT!

Denkt u nu: ”Ik zou ook wel iets bij willen dragen aan het Dorpsfeest”. Dat kan. Vanaf dit 
jaar kan iedereen lid worden van de club van 25. Voor slechts 25 euro per jaar ondersteunt u 
de organisatie van het Dorpsfeest Zoeterwoude en helpt u het feest betaalbaar te houden! 
Aanmelden kan via www.dorpsfeestzoeterwoude.nl.

Stompwijk
Vanaf dit jaar hebben we trouwens ook besloten dit boekje te gaan verspreiden in Stompwijk. 
Reden daarvoor is dat de gemeenschappen van Stompwijk en Zoeterwoude sterk met elkaar 
zijn verbonden en wij de Stompwijkers graag bij het dorpsfeest willen betrekken. Dit jaar al 
komen wij de deelnemers voor de klaverjas- en rummikubmiddag graag ophalen bij De Bles. 
Niet omdat het moet, maar gewoon omdat het kan! Uiteraard is iedereen natuurlijk van harte 
welkom op de andere activiteiten. Ik hoop u daar graag te ontmoeten.

Dus zullen we zeggen: tot ziens bij het Dorpsfeest?

Mathieu Paardekooper
Voorzitter Stichting Dorpsfeest Zoeterwoude

SDZ

Dauwtrappen



Pinksterbloemlaan 136
2381 JS Zoeterwoude

Administraties & advies

Grebbeberg 16
2402 ZD  Alphen aan den Rijn

Tel. 06 815 923 19
fred@castellumadministraties.nl

T: +31 (0) 71 580 14 73
M: +31 (0)6 54 23 07 54
E: info@paardekoopertransport.nl

Castellum Administraties & Belastingzaken B.V.
Grebbeberg 16 • 2402 ZD  Alphen aan den Rijn

Tel. 0172-576019
E-mail: info@castellumadministraties.nl

Site: www.castellumadministraties.nl

K.v.K. nummer : 59361018
B.T.W. nummer : NL853440517B01
Bankrekening : NL03 RABO 0140 4058 52

cv water

dakbedekking 

sanitair 

riolering 

ventilatie/afzuiging

Showroom: Kerklaan 2 Zoeterwoude
Geopend vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
Andere dagen op afspraak
T: 071-3416808 
www.installatiebedrijf-vanderpoel.nl



T: +31 (0) 71 580 14 73
M: +31 (0)6 54 23 07 54
E: info@paardekoopertransport.nl

Alle informatie vindt u ook op onze website: www.dorpsfeestzoeterwoude.nl

Word vriend van het Dorpsfeest op Facebook.



Het bestuur van SDZ wenst u veel plezier tijdens het Dorpsfeest.

SDZ
Stichting
Dorpsfeest
Zoeterwoude

MUSIC AND LIGHT SHOW

• Bruiloften
• Bedrijfsfeesten
• Hollandse avonden
• Schoolfeesten
• Houseparty's
• Jongeren centra
• Classic 70's 80's and 90's Party's
• Kinderdisco's
• Videoschermen
• Enz.

Voor contact bel : 071-5803183 
of mail naar info@exodus-disco.nl

Korte Miening 8 
2381 BB Zoeterwoude

071 - 580 44 55



Loterij
 
Voor de loterij worden in de weken voorafgaand aan het Dorpsfeest huis-aan-huis 
loten verkocht. Tijdens de barbecue op zondag vindt de prijsuitreiking plaats. 

Prijs per lot € 1,-.

1e prijs   Fotoshoot in de studio incl. vergroting, aangeboden door,  
Fotografie Mike van Bemmelen.

2e prijs  Cadeaubon t.w.v. € 100 aangeboden door, Hobbycentrum Zoeterwoude.  

3e prijs  APK keuring, aangeboden door, Versteegen Auto’s.

•   Cadeaubon t.w.v. € 30 aangeboden door, Salon Jij en ik.
•   Zonnebrandcrème en Aftersunpakket (t.w.v. € 27,50), aangeboden door, BENU 

Apotheek Het Groene Hart.
•  Waardebon voor een taart van 20 personen, aangeboden door, Bakkerij ‘t Watertje.
•  Cadeaubon van € 25 aangeboden door, Groente & Fruit Paradijs Huub van Teijlingen.
•  4x Cadeaubon t.w.v. € 25 aangeboden door, Leo’s Drankenhuis.
•  Cadeaubon van € 20 aangeboden door, Keurslagerij van der Geest.
•  Cadeaubonnen van € 20, € 15, € 10, aangeboden door, Met bloemen.
•   Houten Kaasplank met Boerderij Proeverij (3 stuks boerenkaas naar keuze), zakje 

gedroogd fruit en een Hollands kaasmesje, aangeboden door,  
Kaaswinkel Boer en Goed. 

•   Houten kaasplank Boter, kaas en eieren t.w.v. € 15 aangeboden door, Kaaswinkel  
Boer en Goed.

•   Schaaltje met Boerderij Proeverij, 3 stuks boerenkaas naar keuze, aangeboden door, 
Kaaswinkel Boer en Goed.

•  Wereldwinkelpakket, aangeboden door, Wereldwinkel Zoeterwoude.
•  2x Plantenbon van € 15 aangeboden door, Bloemsierkunst Pierrot.
•  10x 4 taartjes, aangeboden door, restaurant La Place Zoeterwoude.
•  Waardebon voor een Schnitte, aangeboden door, Bakkerij Tijsterman Zoeterwoude.
•  2 pizza’s, aangeboden door, Grillroom Piramide.
•  3x Sticker en stempelset voor kinderen, aangeboden door, Silvester Boek en Spel.
•  Handoek/zomerset voor klant en auto, aangeboden door, Versteegen Auto’s.
•  Autowasbon (wasmenu 6), aangeboden door, Versteegen Auto’s.

Trekking: zondag 25 juni 2017 tijdens de barbecue.
De uitslag wordt ook bekendgemaakt op www.dorpsfeestzoeterwoude.nl.
Goedgekeurd door de Gemeente Zoeterwoude,
onder nr. Z17-015050-15345

SDZ



Crematie- en uitvaartverzorging  
C.G.J. Onderwater

Dijk 1a
2731 AA Benthuizen
Tel.: (079) 3422906
E-mail: info@cuo-zm.nl

Duurzame afvalinzameling
o.a. bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, hout & papier

Rolcontainers in verschillende maten

Afvalcontainers voor elke klus

Kerklaan 75  •  Zoeterwoude  •  Tel. 071 - 580 95 31
Mobiel  06   -   22 19 64 74   •   06   -   22 20 48 70
E-mail: richard.de.jong@hetnet.nl



Donderdagavond 22 juni

20.00 – 23.00 uur  Bingo 
 Dit jaar voor het eerst op het dorpsfeest een heuse bingo!

  Vanuit de tent van het dorpsfeest een mooie prijs mee naar huis nemen? 
Vanaf 18 jaar mag je mee doen met het bekendste spelletje van Nederland! 
We beginnen om 20.00 uur met de eerste ronde en we denken na 24 rondes 
rond 23.00 uur klaar te zijn.

  Voor € 10 speel je al de hele avond mee en voor de echte Bingopro’s is er 
tussendoor de mogelijkheid om extra bingokaarten bij te kopen. Naast  
21 rondes met twee prijzen, hebben we ook 3 Superrondes. In de 
Superronde maak je kans op een boodschappentas van € 20 voor de kleine, 
en een van € 40 voor de grote bingo.

 En als je niets wint?

 Het is het mee doen wat telt!

 Kijk voor meer informatie op www.dorpsfeestzoeterwoude.nl.

 Tot donderdag 22 juni!

7
910



Een aandeel in elkaar

Kijk voor alle info op www.rabobank.nl/groenehartnoord

De Rabobank Sponsorfietstocht is dit jaar onderdeel van het Dorpsfeest
Zoeterwoude. U kunt vanaf 09.00 uur starten bij de Landijsbaan 'Veld 11'.
Met elkaar maken we er een fantastisch (fiets)feest van!

Fiets mee met de Rabobank Sponsorfietstocht en steun uw club!

Zondag
25 juni 2017

Rabobank
Sponsor

Fietstocht

Voor welke
club fietst u
straks mee?



Donderdag 22 juni
20.00 uur  Bingo

Vrijdag 23 juni
14.00 uur  Klaverjassen/Rummikub
19.00 uur  Baggercross
21.00 uur  Radio 538 on Tour

Zaterdag 24 juni 
09.30 uur Viswedstrijd
10.00 uur  Huttenbouw
12.00 uur Gezellig verteltheater met handpoppen
13.00 uur Minikinderboerderij
 Luchtkussenfestival
 Cupcakes versieren
 Schminken
 Beautymiddag
13.00 uur Gezellig verteltheater met handpoppen 
13.30 uur Tijl Damen zingt liedjes voor kleine kinderen
13.30 uur Workshop St. Jan’s fanfare
21.00 uur  The Guilty Six

Zondag 25 juni
07.45 uur Dauwtrappen
09.00 uur Rabobank Sponsorfietstocht
10.45 uur Traptrekkerrace voor kinderen (tot 8 jaar)
11.00 uur Tractorbehendigheidswedstrijd
11.00 uur Zoeterwoudse markt
12.00 uur Univé Pannatoernooi
12.00 uur Zang door Zangstudio The Voice
12.30 uur  Darttoernooi
12.30 uur Linedance door Sweetwood Country Dancers
13.00 uur Luchtkussenfestival
14.00 uur Optreden K’dans
15.45 uur Optreden VIOS op het veld
16.40 uur Gezamenlijk optreden Rijntamboers en St. Jan’s Fanfare 
17.30 uur  Dorpsbarbecue (met trekking loterij)
20.00 uur  Bökkers
22.00 uur Zwijnenbal

Let op:  dit jaar worden de groene munten voor het laatst gebruikt.  
We nemen geen munten retour.



Europaweg 1 • 2381 GR Zoeterwoude • 071-5801386

Met Bloemen
Dorpsstraat 5
2381EK Zoeterwoude
071 580 30 49

Uit alle hoeken van de  
wereld halen wij de 

lekkerste noten

De NotenBeurs bv
Nijverheidscentrum 24
2761 JP Zevenhuizen
Tel.: (0180) 63 70 63
Fax: (0180) 63 70 60



Vrijdag 23 juni

14.00 uur  Opening 
De officiële opening van het Dorpsfeest wordt verricht door burgemeester 
Bloemen.

14.00 - 17.00 uur  Klaverjassen/Rummikub 
Op alle edities van het Dorpsfeest de openingsactiviteit en wederom geor-
ganiseerd door de KBO. Iedereen die zin heeft in een paar potjes klaverjas-
sen of rummikub is van harte welkom. De koffie en een drankje staan klaar. 
Er wordt gestreden om kleine prijzen, maar de gezelligheid staat uiteraard 
voorop. De klaverjasmiddag vindt plaats in de feesttent.

 
  Dit jaar worden de programmaboekjes ook verspreid in Stompwijk. Daarom 

hebben wij geregeld dat ook deze deelnemers gebruik kunnen maken van 
het gratis vervoer. Lubbe Reizen verzorgt het vervoer vanaf Huize Emmaus 
en de Eendenkooi. In Stompwijk stopt de bus bij De Bles.

 
 Vertrek Eendenkooi: 13.30 uur
 Vertrek Stompwijk (De Bles) 13.30 uur
 Vertrek Huize Emmaus: 13.45 uur

19.00 uur  Baggercross 
Mud Run, obstacle run of gewoon baggercross, het komt op hetzelfde neer; 
rennen door het gras, lekker banjeren door de modder, klauteren over 
strobalen, hangen aan een touw en daarna schoongespoten worden door 
de brandweer. 

 
 Deelname bedraagt € 2 per deelnemer.

  Kinderen van 8 t/m 12 jaar - alleen onder begeleiding van een volwassene - 
lopen 1 ronde. Inschrijven in de tent op de ijsbaan. De inschrijving en start 
vinden op twee tijdstippen plaats:

 Kinderen van 8 t/m 12 jaar
 18.30 uur Inschrijven.
 18.50 uur Warming up.
 19.00 uur Start (deze groep loopt 1 ronde).
 19.30 uur Prijsuitreiking

 Vanaf 13 jaar
 19.00 uur Inschrijven.
 19.35 uur Warming up.
 19.45 uur Start (deze groep loopt 2 rondes).
    Prijsuitreiking aansluitend aan de race.
 
  Uiteraard is meedoen belangrijker dan winnen. Niet alleen de nummers 1, 2 

en 3 ontvangen een prijs, ook voor degene die in de meest ludieke outfit de 
baggercross voltooit ligt een originaliteitsprijs klaar.

 Voor de veiligheid: goed vastzittend schoeisel is verplicht.
 Deelname is voor eigen risico.

Worldwide Experts in Water Treatment



Voor een s tralende

toekoms t!

Zonnepanelen
Zonneboiler
Warmtepomp

“Voor een stralende toekomst!“

www.wijsmanduurzaam.nl

!

Aanbieding:
8 bollen voor € 6,--



Vrijdag 23 juni (vervolg)

21.00  uur Radio 538 on Tour

  Rick Romijn (bekend van het popu-
laire radioprogramma ‘Evers staat op’) 
en Menno de Boer zorgen ervoor dat 
het dak van de tent op vrijdagavond 
er al af gaat. Zij draaien de grootste 
hits, de mooiste gouwe ouwen en 
de fijnste dansplaten, waarop de 
voeten flink van de vloer kunnen. 
De dj’s van Radio 538 zorgen in 
ieder geval voor een heerlijke 
avond met geweldige muziek.

Vrijdag – zondag
U kunt op alle dagen - tijdens de openingsuren van 
het terrein - voor een snelle hap terecht op het 
Foodcourt. Hier staan een oliebollenkraam en stands 
van de ijsclub en handbal. Bij mooi weer en tijdens 
de barbecue verkoopt ijsboerderij De 
Jong overheerlijk boerderij-ijs.

Voor het verlenen van EHBO bij evenementen, 
(voetbal/handbal-) toernooien etc. kunt u terecht 
bij EHBO Vereniging St. Liduina. 
Voor informatie evementen: Wil Arts 06-10584381 
Voor informatie EHBO cursussen: 
Connie Meskers: 071-5803054 
Frouke Holt: 06-57070299

06 4343 3352
info@roephoveniers.nl
Roephoveniers.nl 

Schenkelweg 81
2381 AL Zoeterwoude

Advies   ●   Ontwerp   ●   Aanleg   ●   Onderhoud



Hoge Rijndijk 32
www.eigenwijsleiden.nl

de lekkerste spare-ribs van de wereld en Leiden



RADIO 538 DJ’S ON TOUR

538 DOT A1 POSTER.indd   1 12-01-2012   15:00:27



Zuivelboerderij

De Leidse Kaas Koe.nl

Weipoortseweg 73
2381 NG  Zoeterwoude

071 - 580 2771
winkel@deleidsekaaskoe.nl

Plan A, 
het leukste plan 

voor een kinderfeestje!
*Cup cakes workshop?

*Verkleedkist huren met thema; 
prinses, piraat, 

pippi langkous, ridder,  
cars of toy story?

*(Cursus) grimeren?

www.planaverkleedkist.webs.com

Delftse Jaagpad 1C
2324 AA Leiden

071 - 58 03 695
www.prodeba.nl
info@prodeba.nl

Onbeperkt muziek luisteren in huis, 
in goede geluidskwaliteit 
en makkelijk bedienbaar.

Dit kan met een installatie aangelegd 
door KlankBart.

Kijk eens op
www.klankbart.nl/streaming-audio 

voor meer informatie of bel met Bart 
071 2600 311 voor uitleg of een offerte.



Zaterdag 24 juni

09.30 uur   Viswedstrijd 
09.30 uur Verzamelen en inschrijven

 10.00 uur  Hengels uit!

  We gaan vissen!!! Iedereen met een vaste hengel mag meedoen. Wie in 
anderhalf uur tijd de meeste centimeters vis vangt heeft gewonnen. Na het 
meten worden de vissen direct weer teruggegooid.  
Dit zijn de regels: 
-  Alle deelnemers ouder dan 14 jaar moeten zelf zorgen voor een vispas 

(online bestellen).
 -  Onder de 14 jaar sta je onder begeleiding van de leiding en heb je geen 

pas nodig!
 -  Om ongelijkheid te voorkomen mag er alleen gevist worden met een 

vaste hengel, die je uiteraard zelf mee moet nemen.
 -  Van tevoren worden lootjes getrokken met de stoelnummers. Zo heeft 

iedereen kans op ‘de beste stek’!
 -  Je mag je eigen aas meenemen, maar er mag alleen gevist worden met 

brood en maden.

  Direct na afloop vindt in de tent de prijsuitreiking ‘Beste visser m/v van 
Zoeterwoude’ plaats. Voor de eerste, tweede en derde plaats is een leuk 
aandenken. De koffie, thee en limonade voor en tijdens de wedstrijd zijn 
gratis.

10.00 uur Huttenbouw
  De Jongeren AdviesRaad (JAR) organiseert zoals elk jaar een huttenbouw. 

Kinderen uit groep 5 t/m 8 bouwen onder begeleiding van een aantal vol-
wassenen een hut van hout. Alle huttenbouwers krijgen een lekkere lunch. 
De bouwers van de mooiste hut verdienen een mooie prijs!  
Vooraf inschrijven kan per groep van maximaal 6 kinderen, maar je mag na-
tuurlijk ook alleen inschrijven; op de dag zelf word je dan ingedeeld in een 
groepje. Schrijf je snel in voor 17 juni, want er kunnen maar 50 kinderen 
meedoen. Wij zorgen voor de spijkers en hout; neem zelf je gereedschap-
pen (hamer, etc.) en eventueel versieringen mee om je hut aan te kleden. 
Het terrein gaat om half tien open, vanaf 10.00 uur gaat de bouw begin-
nen. Rond 16.00 uur is 
het afgelopen en ga 
je weer naar huis met 
misschien wel die heel 
mooie prijs. Trommel je 
vriend(in) op en bouw 
je eigen paleis!

  Inschrijven via het 
inschrijfformulier op 
www.dorpsfeestzoeter-
woude.nl



 Nu inschrijven 
voor 

peuteropvang
     v.a

3,50 per uur

•Floddertjes (Zoeterwoude Dorp)
•Drie Turven Hoog (Zoeterwoude Rijndijk)
•Peuterparadijs (Stompwijk)

Meer informatie: 
skz@kinderopvangzoeterwoude.nl
Telefoon 071-5808010

3 of 5 uur in de ochtend voor kinderen 
van 2 tot 4 jaar

Zangstudio The Voice! 

De leukste zangstudio van 
Leiden en omstreken!
• Privélessen voor beginners en 

gevorderden
• Gegarandeerd resultaat binnen 1 les!
• Vocal Coach Marian Pijnaker,

(popgroep TOWER)
• Popkoor en kidzkoor
• Workshops en Bandcoaching

Zangstudio The Voice
Rooseveltstraat 18E, Leiden

t: 06 29 32 00 18
info@zangstudiothevoice.nl

Meer

informatie:

HARDHOUTEN KOZIJNEN
UIT EIGEN FABRIEK

Hazerswoude
Tel. 071-3412395

NIEUWBOUW • VERBOUW • OP- EN AANBOUW • RENOVATIE • ONDERHOUD





Combimas is een natuurgeneeskundige praktijk waar u 
terecht kunt voor massages, meditatie, haptonomie en 
voor diepgaande kennis over voeding.
Pieternel 06 14 34 52 19 of pieternel@combimas.nl

Mensenbegeleider

IJsboerderij De Jong

www.weipoorts-ijs.nl

Geopend van 
zondag 18 maart tot 1 oktober

KUNSTSTOF KOZIJNEN, RAMEN & DEUREN

Produktieweg 28, Zoeterwoude, 071 541 51 37, 
VAN DER HULST

www.vdhulstkunststofkozijnen.nl



Zaterdag 24 juni (vervolg)

12.00 uur   Gezellig verteltheater met handpoppen 
Pauline Delfos leest leuke verhalen op een interactieve manier voor 
aan dreumes en peuter en hun (groot)ouders. Zij neemt de Kamis-
hibai (Japans Verteltheatertje) en handpoppen mee.

13.00 uur   Luchtkussenfestival 
Op het feestterrein staan diverse luchtkussens opgesteld waar je al je energie 
kwijt kan. Mede mogelijk gemaakt door V Company.

13.00 uur   Mini kinderboerderij 
Voor de allerkleinsten en iedereen die dieren leuk vindt. 
Een pony, konijnen, een kip met kuikens, hamsters, kalfjes 
en nog veel meer komen naar het Dorpsfeest. En iedereen mag ze vasthouden, 
aaien, en bekijken. Medewerkers en vrijwilligers van Zorgboerderij De Boerde-
rijn zijn erbij om alle dieren in de gaten te houden en uitleg te geven.

13.00 uur   Gezellig verteltheater met handpoppen 
Pauline Delfos van boekhandel Silvester leest leuke verhalen 
op een interactieve manier voor aan dreumes en peuter en hun 
(groot)ouders. Zij neemt de Kamishibai (Japans Verteltheatertje) 
en handpoppen mee.

13.00 uur   Cupcakes versieren
   Ook dit jaar kan je bij de dames van Plan A weer cupcakes versieren. Zij zorgen 

er voor dat er voldoende cupcakes, rolfondant, botercrème, uitstekertjes 
en deegrollers aanwezig zijn. Na afloop mag je natuurlijk je zelfgemaakte 
cupcake mee naar huis nemen. Er zijn 100 cupcakes, zorg dus dat je op tijd een 
nummertje ophaalt.

13.00 uur   Schminken 
Een aantal zeer creatieve dames zit klaar 
om je te veranderen in een prachtige 
vlinder, leeuw of ander dier.

13.00 uur  Beautymiddag voor jonge meiden 
Vissengraad, diadeemvlecht, franse 
vlecht, watervalvlecht? Ingevlochten 
haren blijven leuk!  Kom deze vlechten 
leren of in je haar laten maken tijdens de 
beautymiddag.

  



Proles Automatisering | Miening 9, 2381 GL | Zoeterwoude Tel: 071-8892758 
E-mail: info@proles-automatisering.nl | www.proles-automatisering.nl.

Beheer & Onderhoud
Installatie & Implementatie
Datavernietiging
Support Helpdesk
Remote Monitoring
Datacommunicatie

Met de grootste

brouwerij van

Europa is Heineken

in Zoeterwoude

nauw betrokken 

bij haar omgeving

en omwonenden. 

Deze betrokkenheid

is gebaseerd op 

een langdurige en

vruchtbare relatie.

Burgemeester Smeetsweg 1, 2382 PH Zoeterwoude
tel. (071) 545 61 11, www.heinekennederland.nl
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Wie helpen er allemaal mee aan het succes van het Dorpsfeest Zoeterwoude?

Niet alleen het bestuur van het Dorpsfeest Zoeterwoude zorgt ervoor dat dit feest al zes jaar 
een succes is. Zonder vrijwilligers gebeurt er niets. Te beginnen met de bewoners van Swet-
terhage, die sinds vorig jaar in het dorp de programmaboekjes huis-aan-huis verspreiden. In de 
buitengebieden en aan de Rijndijk wordt dit gedaan door mensen die daar wonen of door de 
bestuursleden.

Een week na het verspreiden van de boekjes trekt een ploeg enthousiastelingen een aantal 
avonden door Dorp en Rijndijk om te proberen zoveel mogelijk loten te verkopen. Een hele 
klus waarbij we alle hulp kunnen gebruiken. Het is ook echt nodig, want wij zijn voor een 
belangrijk deel afhankelijk van de opbrengst van de lotenverkoop.

Als het moment van de opbouw daar is, gaat het circus pas echt van start. Van woensdag tot 
en met vrijdag bouwen sterke mannen en vrouwen de tent, leggen rijplaten, rollen biervaten 
en ga zo maar door. Bij de start van de festiviteiten moet alles er spic en span bij staan. Alleen 
dan kunnen de barmedewerkers, de beveiliging, de verkeersregelaars, de EHBO-ers en de 
muntenverkopers hun werk doen. Ook de vrijwilligers van de IJsclub en de Handbal dragen hun 
steentje bij door heerlijke snacks te verkopen.

Al deze harde werkers worden al jaren van eten en drinken voorzien door een enthousiaste 
keukenploeg. Zij voorzien ons drie dagen lang van heerlijke maaltijden en slaan in oktober (!) 
het pannenkoekenmeel voor volgend jaar alweer in.

Meteen nadat op zondagavond de laatste bezoeker het terrein verlaten heeft, gaat de nacht-
ploeg van start om een begin te maken met de afbouw, zij worden ’s ochtends afgelost door 
een nieuwe ploeg. Maandagochtend om acht uur staat namelijk de tentenbouwer weer op de 
stoep en dan moeten er al heel wat zaken afgebroken en ingepakt zijn. Alle andere leveran-
ciers komen die dag om de beurt langs om hun spullen weer op te halen.

Als laatste staan op dinsdagochtend de bewoners van Swetterhage weer op de stoep om ons 
te helpen met het rapen van de vele peuken die op het veld zijn achtergebleven. Als dit alles 
achter de rug is, zie je alleen nog aan de plekken op het veld dat er een leuk feestje gevierd is. 

Onder de indruk van het vele werk dat de organisatie van zo’n feest vergt en wil je ons daarbij 
komen helpen? Je bent van harte welkom! Stuur een mail naar stefan@dorpsfeestzoeterwoude.
nl. Je krijgt dan een formulier met de diverse werkzaamheden en een schema waarop je kan 
aangeven wanneer je beschikbaar bent. 

Natuurlijk hoef je niet drie dagen lang aanwezig te zijn, maar alle hulp is welkom. Een avond 
loten verkopen, koffie schenken bij het klaverjassen, fris schenken achter de bar, iedereen kan 
het. 

Alleen met de inzet van al deze mensen kan het Dorpsfeest Zoeterwoude tot stand komen.



Kampioen
 Supermarkt

Voor de tweede keer op rij.

Hallo allerbeste supermarkt

Wij zijn wederom verkozen tot beste supermarkt van Nederland. Een mooier compliment kon u ons niet 

geven. En daar willen wij u graag voor bedanken. Uiteraard doen wij er alles aan om uw kampioen te blijven.
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Zaterdag 24 juni (vervolg)

13.30 uur   Workshop St. Jan’s fanfare 
Leer muziek maken en maak kennis met verschillende muziekinstrumenten. 
Ga de uitdaging aan: wie blaast de langste noot? Deze workshop wordt 3x 
gegeven.

13.30 uur   Liedjes voor kleine kinderen
   Een optreden van Tijl Damen is een feest! Er wordt gedanst, gezongen, ge-

sprongen, muziek gemaakt en zelfs een beetje toneel gespeeld! Tijl zingt en 
vertelt over allerlei verschillende onderwerpen: van ridders tot olifanten, van 
monsters tot tikkertje, van Sinterklaas tot de Paashaas; over bijna elk onder-
werp heeft hij wel een lied, verhaal of rijmpje.

21.00 uur   The Guilty Six 
Als Band & Breakfast stonden ze twee jaar geleden ook al op het Dorpsfeest 
en speelden ze in oranje tenues de zaal plat. De zesmansformatie stak echter 
onlangs haar knotsgekke feestact in een nieuw stoer paars jasje en heet 
tegenwoordig The Guilty Six. 

 
   The Guilty Six gaat gewoon verder waar Band & Breakfast is gestopt. Alleen 

beter, kleurrijker en intenser. Dus dezelfde goede muziek en nog dollere acts. 
Of zoals de mannen het zelf omschrijven: ‘We knallen zoveel mogelijk liedjes 
achter elkaar door, zodat mensen niet meer op adem kunnen komen.’

 
Zondag 25 juni 

07.45 uur  Verzamelen dauwtrappen
08.00 uur  Dauwtrappen
   Starten op de landijsbaan én bij de Eendenkooi!
   Ben je een vroege vogel en hou je van wandelen? Dan nodigt de Scouting je 

van harte uit om mee te gaan dauwtrappen. Ook dit jaar willen we de bewo-
ners van de Rijndijk een mooie wandeltocht niet ontzeggen, daarom wordt er 
ook een vertrekpunt bij De Eendenkooi geregeld. 

   Vorig jaar verzorgde de Scouting koffie, thee en melk van boer Captein. En 
boven het kampvuur konden de wandelaars een broodje roosteren (mede 
mogelijk gemaakt door Jan Versluis) en dat beleggen met kaas van Van Veen. 
Ook dit jaar zal de Scouting de wandelaars halverwege verrassen.  
De route die we gaan lopen duurt ongeveer anderhalf uur. Vandaar dat we 
om 7.45 uur willen verzamelen, zodat we om 08.00 uur kunnen vertrekken.

  Details volgen nog, maar 1 ding is zeker, de start zal om 8 uur zijn.
  Tip: denk aan goede wandelschoenen.

09.00 uur  Rabobank Sponsorfietstocht
   Voor de tweede keer op rij is het terrein van het Dorpsfeest een van de start- 

en stempelplaatsen van de Rabobank sponsorfietstocht. Maak een sportief 
rondje door het Groene Hart en kom aan het eind van de dag bij ons nog een 
lekker drankje nuttigen.  



ATTRACTIE
VERHUUR

TENTEN
VERHUUR

ZAKELIJKE
VERHUUR

PARTY
VERHUUR

WIJ HEBBEN DE
ATTRACTIE 
DIE JIJ ZOEKT! 



Zondag 25 juni (vervolg)

10.30 uur  Verzamelen Traptrekkerrace voor kinderen (tot 8 jaar)

10.45 uur  Traptrekkerrace 
   Wat grote mensen kunnen, kunnen de kleinsten misschien nog wel beter! 

Op een eigen traptrekker (geen skelter), kunnen kinderen laten zien hoe 
behendig zij zijn met hun voertuig. Op een met strobalen afgezet gedeelte 
worden verschillende behendigheidsproeven afgelegd. Het gedeelte voor de 
kinderen blijft de hele middag open om lekker te racen. Er is geen toezicht.

11.00 uur  Tractorbehendigheidswedstrijd
   Dit jaar wederom op de weilanden achter de landijsbaan, beschikbaar 

gesteld door Verboon, een onderlinge tractorbehendigheidswedstrijd. Een 
aantal favoriete spellen keert dit jaar weer terug, aangevuld met nieuwe 
uitdagingen als de dolle draaischijf en de swingende bussendans, met dit 
jaar het deinende doolhof.

   Na afloop ontvangen de drie meest behendige chauffeurs/chauffeuses een 
prijs en natuurlijk is er een originaliteitsprijs.  
Het is alleen mogelijk om hiervoor in te schrijven als je de beschikking hebt 
over een eigen tractor. Deze moet dan wel voldoen aan bepaalde voorwaar-
den. Kijk hiervoor op de pagina over de tractorbehendigheidswedstrijd.

11.00 uur   Zoeterwoudse markt 
We hebben een leuke (kleine) markt samengesteld met kramen gevuld 
met heerlijke, eerlijke, lekkere, bijzondere producten of diensten uit 
Zoeterwoude en de regio. Kijk op www.dorpsfeestzoeterwoude.nl voor een 
omschrijving van de standhouders en hun aanbod.

12.00 uur   Univé Pannatoernooi 
Vorig jaar werden in de panna-arena felle wedstrijden 
gespeeld. Dit jaar kan je in de herkansing. Om 12.00 uur 
begint de inschrijving, de wedstrijden starten om 13.00 uur. Elke wedstrijd 
duurt 3 minuten, tenzij je natuurlijk een panna weet te maken. Dan is de 
wedstrijd gelijk voorbij en ben je door naar de volgende ronde. Is er geen 
panna gemaakt? Dan wint degene met de meeste doelpunten. 

   Pannavoetbal is een vorm van straatvoetbal op een klein veldje waarbij 
1 tegen 1 tot 5 tegen 5, maar bij voorkeur 2 tegen 2 spelers, door middel 
van behendige voetbaltrucs proberen de tegenstander af te troeven. Een 
groot verschil met het standaard voetbalspel is, dat er geen regels zijn en 
de bal niet uit kan gaan of achter kan raken. Een veel gebruikte manier van 
uitspelen of passen is het spelen van de bal via de muur of het hek aan de 
zijkanten van het veld en achter de doelen.

12.00 uur   Zangstudio The Voice 
De leerlingen van zangstudio The Voice laten, afgewisseld door optredens 
van de Sweetwood Country Dancers, hun repertoire horen.



A.W.J. (Lex) Tijssen
Industrieweg 28 – 2382 NW  Zoeterwoude – t 071 541 74 47

info@adviesgroepcombined.nl – www.adviesgroepcombined.nl

Adviesgroep CombiNed
Klaar voor uw toekomst.

combined_adv_A5_2016_DEF.indd   1 08-02-16   17:03



�Het�Zwijnenbal
Zondag�22.00�uur

Zondag 25 juni (vervolg)
12.30 uur   Linedance 

De Sweetwood Country Dancers geven een impressie van diverse dansen op 
countrymuziek en hedendaagse popmuziek. Hun optredens worden afge-
wisseld door optredens van zangstudio The Voice.

12.30 – 17.00 uur  Darttoernooi 
   Nog een van de vaste waarden van het Dorpsfeest. Ben je niet van de spor-

tieve activiteiten maar wil je wel je krachten meten op het dartbord, speel 
dan mee tijdens het darttoernooi. Beginnend of vergevorderd, iedereen 
is welkom om de strijd aan te gaan. We beginnen in poules en vervolgens 
knock-out systeem, winnaars- en verliezersronde. Deelname vanaf 16 jaar. 
Uiteindelijk zal om 17.00 uur een winnaar gehuldigd worden.

   Inschrijfgeld € 5. Opgeven kan bij Peter van der Heijden, tel. 06-29282732 of 
pikevanderheijden@casema.nl.

  Tot 12.15 uur is het mogelijk om op te geven op het feestterrein.

13.00 uur  Luchtkussenfestival

14.00 uur   K’dans 
De leden van K’dans verzorgen ook dit jaar weer een presentatie.

15.45 uur   Optreden VIOS op het veld 
Drumfanfare VIOS bestaat dit jaar 50 jaar en presenteert ter ere hiervan een 
nieuw ingestudeerde mars.

16.40 – 18.00 uur   Optredens Rijntamboers en St. Jan’s Fanfare 
De optredens van de fanfares van Zoeterwoude worden nog elk jaar ge-
waardeerd. Aansluitend aan het optreden van VIOS op het veld verzorgen 
zij in de muziektent een afwisselend en aantrekkelijk muziekprogramma 
voor jong en oud.



Ook de Sinterklaasintocht wordt georganiseerd door SDZ



Meedoen aan de tractorbehendigheidswedstrijd? 

Ook dit jaar mag de tractorbehendigheidswedstrijd niet ontbreken in het programma. 
Het enthousiasme van deelnemers en publiek hebben ons er toe gebracht om dit jaar opnieuw 
een mooie wedstrijd te organiseren.

De beginnende bestuurders uit Zoeterwoude openen de wedstrijd met een traptrekkerrace. 
Mocht je in het bezit zijn van een traptrekker, breng deze dan mee. 
De traptrekkerchauffeurs dienen tijdig aanwezig te zijn. Aanmelden is niet nodig, een eigen 
traptrekker wel.

Vervolgens gaan de grote jongens en meiden met echte tractoren aan de slag.
We hebben weer een aantal mooie spelonderdelen samengesteld, waarbij de behendigheid 
beproefd wordt. Een aantal favoriete spellen keert dit jaar weer terug, aangevuld met nieuwe 
uitdagingen als de dolle draaischijf en de swingende bussendans, met dit jaar het deinende 
doolhof. Tip voor de deelnemers: de kleinere 2wd tractoren zijn in het voordeel. 
 
Naast de vaardigheden van de chauffeurs wordt er wederom gekeken naar originaliteit en 
creativiteit.
We rekenen op jullie strijdvaardigheid en sportiviteit, zo maken we dit spektakel tot een succes. 
Ook publiek mag niet ontbreken; de brullende tractoren en de onderlinge strijd zijn vermaak 
voor jong en oud.

Het is alleen mogelijk om voor de wedstrijd in te schrijven als je de beschikking hebt over een 
eigen tractor. Deze moet dan wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Om teleurstellingen te 
voorkomen zorg er dan voor dat je trekker: 
- Niet hydraulisch is aangedreven. 
- Niet meer weegt dan 4,5 ton.
- Verzekerd is en technisch in orde.

Wil je meedoen? 
Meld je aan en stuur voor 10 juni een mail naar Trekkerbehendig@outlook.com
Wees er als de kippen bij: de eerste 28 inschrijvingen doen mee!!!

Voor alle deelnemers wordt er voor een hapje en drankje gezorgd.

Tettedetet de Trekkerbehendigheidscrew!!!



Esther, José, Ria
Jelte, Stefaan

Wij zorgen met persoonlijke aandacht op professionele wijze voor uw gebit, 
van jong tot oud, van controle tot volledige gebitsrehabilitatie.

U bent van harte welkom in onze modern ingerichte praktijk.
Voor een bright smile bent u bij ons aan het juiste adres!



Zondag 25 juni (vervolg)

17.30 uur   Dorpsbarbecue en prijsuitreiking loterij 
In samenwerking met Keurslagerij Van der Geest organiseert SDZ een bar-
becue. Koop voor aanvang van het dorpsfeest bij Keurslagerij Van der Geest 
een bon voor een barbecuepakket. Zie formulier elders in dit boekje. 

  Let op: uiterste inleverdatum: vrijdag 23 juni tot 20.00 uur in de winkel.

   Bij het betreden van het feestterrein haal je het bestelde pakket op en kan 
je beginnen. Grill je eigen hamburger, saté, kipfilet of sparerib en nuttig 
deze onder het genot van een drankje en een feestelijk muziekje. 

20.00 uur  Bökkers
   Ben je klaar voor een paar uur rock ’n roll? Bereid je in ieder geval voor op 

een geweldig feest waar de planken van het podium krullen! Met de ener-
gieke liveshows weten ze altijd ‘onrust in de kudde’ te creëren en wordt het 
een groot spektakel! 

   Het leven van de vier heren van de Sallandse rockband Bökkers, verliep de 
laatste jaren als een dollemansrit in een achtbaan. In een moordend tempo 
werden festivals als de Zwarte Cross en Eurosonic Noorderslag, poppodia 
als Paradiso en Hedon en feesttenten door het hele land he-le-maal plat 
gespeeld! Wanneer deze heren de bühne betreden weten ze altijd spektakel 
en feest te brengen. Met eigen nummers, aanstekelijke teksten gezongen in 
het Sallandse dialect en pure rock ’n roll zetten ze geweldige liveshows neer.

22.00 uur   Het Zwijnenbal 
Heerlijk høken op de lekkerste schuurfeestmuziek zoals deze bedoeld is: 
voor boeren, door boeren! Dat is het thema van de Zoeterwoudse gele-
genheidsformatie het Zwijnenbal. De vijfkoppige band brengt een ode aan 
het (bijna) gelijknamige schuurfeest middels een stevig setje boerenrock 
waarop lekker gedanst kan worden. Klassiekers van onder andere Jovink en 
de Voederbietels, Normaal, BZB en Mooi Wark komen voorbij. Kortom, trek 
je beste klompen aan en gooi de heupen nog eenmaal los tijdens dit kleine 
schuurfeest, het Zwijnenbal maakt een knallend einde aan het Dorpsfeest!

Het hele weekend vrij entree, dus geen eigen consumpties mee.

De barbecue wordt georganiseerd in samenwerking met 
Keurslagerij van der Geest. Het is niet de bedoeling dat u uw eigen 
gerechten of drankjes mee neemt. 
Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Let op:  dit jaar worden de groene munten voor het laatst  
gebruikt. We nemen geen munten retour.



• Uw lokale makelaar
• Bezichtigingen ook in het weekend mogelijk.
• Volledige service als ook deeldiensten mogelijk
• Aankoopmakelaar, huur- en verhuurbemiddeling
• Taxaties , ook NWWI
• Flexibele kantoor openingstijden op afspraak

Kantoor: Dorpsstraat 10
2381 EL  Zoeterwoude
T 071 – 580 99 55
M 06 – 34 56 82 89
info@blokland-makelaardij.nl
www.blokland-makelaardij.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

www.ovivowater.nl 
 
 
Ovivo Holland B.V. 
Energieweg 1 
2382 NA Zoeterwoude 
The Netherlands 
Tel: +31 71 589 92 18 
E: info.nl@ovivowater.com 

Meerpolder 1
2717 PA Zoetermeer
www.jglijnisbv.nl



Dorpsbarbecue

 In samenwerking met Keurslagerij van der Geest organiseert SDZ een Dorpsbarbecue. Vul on-
derstaande bon in en reken deze af bij Keurslagerij van der Geest, Dorpsstraat 31. Uiterste in-
leverdatum, vrijdag 23 juni,20.00 uur. Bij het betreden van het feestterrein haalt u het bestelde 
pakket op en kunt u beginnen met de maaltijd. Grill uw eigen hamburger, saté of kipfilet en eet 
deze op onder het genot van een drankje en een feestelijk muziekje. De organisatie zorgt voor 
brandende barbecues. Bereid zelf uw vlees, bij mindere weersomstandigheden kan er in de feest-
tent gegeten worden. 

Bestelbon Dorpsbarbecue
 Aantal
Menu Junior:   x  à € 7,-- =  €
Menu Small  x à € 10,95 =  €
Menu Medium:  x à € 13,95 =  €
Menu Large:  x à € 15,50 =  €
Menu Vegetarisch: x à € 9,95 =  €
               Totaal
Naam:
Adres:
Tel. nr:

!

Uiterste inleverdatum: vrijdag 23 juni tot 20.00 uur. Na inlevering van uw bestelling ontvangt u een afhaalticket.

Let op! Om teleurstelling te voorkomen dient u uw barbecuemenu vooruit te bestellen. 
Het is organisatorisch helaas niet mogelijk dit op de dag zelf te realiseren.

Menu Medium
2 stokjes kipsaté
1 gemarineerde kipfilet
1 gemarineerde varkensfilet
1 hamburger kant en klaar
1 bakje rundvleessalade

Menu Large
2 stokjes kipsaté
1 gemarineerde kipfilet
1 gemarineerde varkensfilet
1 hamburger kant en klaar
1 gekruide speklap
1 bakje rundvleessalade
1 bakje huissalade
1 bakje kerriesaus
1 bakje knoflooksaus

per persoon € 15,50

Menu Junior
1 stokje kipsaté
1 kinderspies
1 hamburger kant en klaar
1 bakje rundvleessalade
1 bakje kerriesaus

per persoon € 7,--

Menu Small
2 stokjes kipsaté
1 gemarineerde kipfilet
1 gemarineerde varkensfilet
1 bakje rundvleessalade
1 bakje kerriesaus
1 bakje knoflooksaus

per persoon € 10,95

1 bakje huissalade
1 bakje kerriesaus
1 bakje knoflooksaus

per persoon € 13,95

Alle menu’s zijn inclusief bordjes, 
bestek, servetten, gesneden 
stokbrood en satésaus.

Menu vegetarisch
2 stokjes vega saté
1 vega schaslick

1 groente schijf
1 bakje huissalade
1 bakje rauwkostsalade

1 bakje kerriesaus
1 bakje knoflooksaus
Per persoon € 9,95
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De organisatie houdt zich niet 
aansprakelijk voor verlies of 
beschadigingen van eigendommen. 

Deelname aan alle activiteiten op het 
feestterrein is op eigen risico. 

Programma is onder voorbehoud van 
wijzigingen.

Let op: consumptiemunten kunnen 
niet worden teruggegeven.

Er is weinig parkeergelegenheid, 
dus kom op de fiets.

SDZ

25 jaarwww.vanlogchemzoeterwoude.nl
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Naast de bedrijfsponsoren is er nu ook de  
“Club van 25”. Dit is een vaste club supporters oftewel 
‘de harde kern’ van het Dorpsfeest. Het zijn mensen 
die de stichting een warm hart toedragen voor het 
kosteloos organiseren van het dorpsfeest en de 
sinterklaasintocht. 

Wat vragen we van deze donateurs?
De donateurs van de “Club van 25” betalen per 
kalenderjaar een bijdrage van 25 euro voor de 
ondersteuning van activiteiten van de Stichting 
Dorpsfeest Zoeterwoude. Een hoger bedrag is 
natuurlijk ook van harte welkom. 
Iedereen kan mee doen met de “Club van 25”.  
Het donateurschap van de “Club van 25” loopt per kalenderjaar van 1 
januari t/m 31 december.

Wat krijgt u ervoor terug?
Een vermelding op de website (tenzij u anoniem wilt blijven).
Eenmaal per jaar een bedankje.
Twee consumptiebonnen.
U dingt automatisch mee naar de prijzen van de jaarlijkse loterij.
En u draagt natuurlijk bij aan dit prachtige evenement.
Wilt u ook donateur worden?

Vul het formulier op de website in.
(www.dorpsfeestzoeterwoude)

club van

25



•  Workshops

•  Bedrijfstrainingen

•  Bandcoaching

•  Bandbooking

•  Oefenruimtes•  Workshops

  Bedrijfstrainingen

•  Bandbooking

•  Oefenruimtes

Sytse Verstraten
06 -1268 89 50

Keerweer 4, 2381 GC  Zoeterwoude
info@drummenmetsytse.nl
www.drummenmetsytse.nl

Voor drumlessen en meer!

P.  van  Kampen 
verbouwingen

Weipoortseweg 46
2381 NE  ZOETERWOUDE

Tel. 06 21673415

 

 

Huidverbetering
 Massages
  Pedicure
   Manicure

 

 

 

 



Het Dorpsfeest wordt mede mogelijk gemaakt door:

Castellum Administraties & Belastingzaken
Drukkerij de Boer
Proles Automatisering
Gebr. Paardekooper
Autorijschool Stoffer
Exodus Music and Light Show
A. Pieterse Aluminium Puien
Aannemersbedrijf Hans de Boer
Adviesgroep Combined Zoeterwoude B.V.
Agrarisch handels- en adviesbureau Wijsman BV
Autobedrijf Van Leeuwen
B. Mooijman Groen- & Grondwerken
BENU Apotheek ‘Het Groene Hart’
Bloemsierkunst Pierrot
Blokland Makelaardij B.V.
Boels Rental Leiderdorp 
Boer en Goed
C.Q.L. de Jong en Zn.
C.W.Th. Schuur Verzekeringen
City Hotel Nieuw Minerva
Combimas
Crematie- en uitvaartverzorging C.G. J. Onderwater
De Bruin & Zn. Rietdekkersbedrijf B.V.
De Grimsport / Hobbycentrum Zoeterwoude
De Meester CafÈ en Zalen
De Notenbeus
Die Barle Farms
Dierenkliniek ‘t Leidse Land
Drummen met Sytse
Duivenvoorde Transport
Envico Environment Control B.V.
Eterij & Drinkerij ëEigenwijsí
Fa. J.M. Elderhorst Torenuurwerken
Fire Control beveiligingen B.V.
Firma Bakkerij ‘t Watertje
FlyUs
Fotostudio van Bemmelen
Frankenbol Promo Producties
Fred de Koning Hoveniers en loonbedrijf
Gebroeders De Jong
Grillroom Piramide
Groente & Fruit Paradijs Huub van Teijlingen
HeinekenFonds
Hoogeveen en Koek Administraties
IJsboerderij De Jong
In uit voering
Installatiebedrijf Van der Poel
J. Glijnis B.V.
Jan van der Meer Transport
Jeroen Verhagen Transport Zoeterwoude
John van Logchem Loodgieters & Installatiebedrijf
JoVeTra
Jumbo Supermarkt Zoeterwoude
Kaasboerderij Captein
Kempen Autoschade B.V.
Keurslagerij Van der Geest
Klankbart
Kontent Structures

Kratje.com
La Place Zoeterwoude
Leo’s Drankenhuis
Loonbedrijf K. van Leeuwen
Loonbedrijf van der Poel
Loonbedrijf van Meurs V.O.F.
Loonbedrijf Willem van der Drift
LT Sound
Melkveebedrijf Hoeve Ons Genoegen
Met bloemen
Multi Therapeutisch Centrum
MZ Beveiliging
Omzigt Bouwmaterialen
Ovivo Holland B.V.
P. van Kampen
PK Trucks holland
Plan A
Poel & Poel Bouw en Aannemersbedrijf
Prodeba B.V.
R. Van Veen Transport
Rabobank
Rijneke Boulevard
Rob & Miranda de Jong
Roep Hoveniers
Salon Jij & Ik
Scheria Kip Kalkoen Wild
Schildersbedrijf David van Rijt & Zn
Silvester Boek en Spel 
Snackbar Hendo
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude
Stolp+KAB adviseurs en accountants
Stucadoorsbedrijf Tjade
Suntec Zonwering
Tandartsenpraktijk Freeke
Tandartspraktijk Zwaluw
Taxi- en Touringcarbedrijf Th. Lubbe B.V.
Tijssen Goed voor Dieren B.V.
Tijsterman Zoeterwoude
Ton de Rooij Verf - Spuiterijen
UnivÈ Zuid-Holland
Van der Hoeven & Verhagen BV
Van der Hulst Kunststof kozijnen
van der Meij Timmerwerken,
Van Doorn Reform
Vcompany / ABC Zoetermeer BV
Vermeulen Groep
Versteegen Auto’s B.V.
VKSA Advies
Vliko B.V.
Wereldwinkel Zoeterwoude
Willems plakletters
YooSwim
Zandbergen World’s Finest Meat
Zangstudio ‘The Voice’
Zobeko Aluminium B.V.
Zorgcentrum Roomburgh
Zuivelboerderij ”De Leidse Kaas Koe”



Thuis.
Belangrijk voor u. En daarom 
ook belangrijk voor ons.

Inboedel- en 
opstalverzekering

Zoetermeer – Röntgenlaan 3 Roelofarendsveen – Stationsstraat 2-A
Gouda – Lekkenburg 10-12  Delft – Marlotlaan 5 
Naaldwijk – Wilhelminaplein 13 Capelle aan den IJssel – Barbizonlaan 64
 
Telefoon: 015 - 274 24 24 e-mail: zuidholland@unive.nl   www.unive.nl/zuidholland
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