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Verandering is noodzakelijk

Partners van het Dorpsfeest

Elk jaar maken we na het Dorpsfeest een evaluatie. Daarin bespreken we
punt voor punt waar we onszelf kunnen verbeteren. De eerste evaluatie
telde 16 pagina’s, tegenwoordig zijn het er nog maar een paar. Tijdens de
evaluatie zijn we ontzettend kritisch naar onszelf en onder het motto: het
kan altijd beter, vinden we altijd ruimte voor verbetering.

SDZ

Dat geldt ook voor het programma.
Elk jaar proberen we een veelzijdig programma neer te zetten zodat we iedereen iets leuks
kunnen bieden. Dat organiseren doen we niet zelf, maar laten we vooral aan iedereen die
iets wil organiseren. Heb je nog een leuk idee waar je mee rondloopt en dat je eigenlijk nooit
hebt kunnen uitvoeren, neem dan contact met ons op zodat we samen kunnen kijken of het
uitvoerbaar is.
Voor dit jaar hebben we bijvoorbeeld een goochelaar uitgenodigd en komen ook de exoten
een bezoekje brengen aan Zoeterwoude. In het verleden hadden we roofvogels en honden,
maar ook krokodillen. Soms nemen we ook afscheid van activiteiten. Elk jaar bepalen we of
een activiteit de aandacht krijgt die het verdient. Als we dan zien dat er minder animo voor is,
besluiten we soms om er mee te stoppen. Tegelijkertijd krijgen we daardoor ook weer ruimte
voor nieuwe initiatieven. Vernieuwing is noodzakelijk om het Dorpsfeest leuk te houden. Elk
jaar hetzelfde gaat tenslotte ook vervelen!

MUSIC AND LIGHT SHOW

Wat we liever niet veranderen is het aantal sponsors. Gelukkig mogen we elk jaar wel een
nieuwe sponsor verwelkomen en zijn we blij dat de huidige sponsors het Dorpsfeest blijven
ondersteunen. Dank daarvoor! Zonder de ondersteuning van de ondernemers zou het
Dorpsfeest niet kunnen bestaan.
Wat ook niet verandert, zijn de bezoekersaantallen. Begonnen we in 2010 met een paar
honderd bezoekers, tegenwoordig is zijn sommige activiteiten zo goed bezocht dat we een
maximum aantal in moeten stellen. Bij de barbecue zullen dit jaar maximaal 300 pakketten
worden verkocht. Dat heeft een reden. Uiteraard gaan we uit van mooi weer, maar als het
gaat regenen kunnen we maar een bepaald aantal mensen in de tent toelaten in verband met
de veiligheid. Vorig jaar zaten we dicht in de buurt van die grens en veiligheid is en blijft een
belangrijk punt.
Wij gaan er vanuit dat het lekker weer wordt tijdens het Dorpsfeest Zoeterwoude en zullen er,
zoals altijd, alles aan doen om een mooi feest te organiseren.
Mag ik je weer begroeten tijdens het Dorpsfeest Zoeterwoude 2018?
Mathieu Paardekooper
Voorzitter Stichting Dorpsfeest Zoeterwoude

Let op: dit jaar hebben we nieuwe munten.
De groene munten van vorig jaar worden niet meer aangenomen.
Castellum Administraties & Belastingzaken B.V.
Grebbeberg 16 • 2402 ZD Alphen aan den Rijn
Tel. 0172-576019

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

tingzaken B.V.
n aan den Rijn
0172-576019
ministraties.nl
ministraties.nl

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

Administraties & advies
Grebbeberg 16
2402 ZD Alphen aan den Rijn
Tel. 06 815 923 19
fred@castellumadministraties.nl

cv water
dakbedekking
sanitair
riolering
ventilatie/afzuiging

Pinksterbloemlaan 136
2381 JS Zoeterwoude

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

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

Alle informatie vind je ook op onze website: www.dorpsfeestzoeterwoude.nl
Word vriend van het Dorpsfeest op Facebook.

Loterij
Voor de loterij worden in de weken voorafgaand aan het Dorpsfeest huis-aan-huis
loten verkocht. Dit jaar kan ook per pin betaald worden en hebben we weer de aanbieding: 6 loten voor € 5

SDZ
Stichting
Dorpsfeest
Zoeterwoude

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

MUSIC AND LIGHT SHOW

Korte Miening 8
2381 BB Zoeterwoude
071 - 580 44 55

• 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

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.
• 	Zonpakket (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.
•
3x Cadeaubon, aangeboden door Kaaswinkel Boer en Goed.
• 	Houten kaasplank Boter, kaas en eieren t.w.v. € 15 aangeboden door Kaaswinkel
Boer en Goed.
•
Wereldwinkelpakket, aangeboden door Wereldwinkel Zoeterwoude.
•
2x Plantenbon van € 15 aangeboden door Bloemsierkunst Pierrot.
•
2x Waardebon voor een Schnitte, aangeboden door Bakkerij Tijsterman Zoeterwoude
•
2x Waardebon voor een pizza, aangeboden door Grillroom Piramide
•
Handdoek/zomerset voor klant en auto, aangeboden door Versteegen Auto’s
•
Autowasbon (wasmenu 6), aangeboden door Versteegen Auto’s.
• 	10x cadeaubon van € 10 aangeboden door Primera Voorschoten,
Alphen a/d Rijn & Ter Aar
Dit jaar vindt de trekking van de loterij achter de schermen plaats. Uiteraard in bijzijn
van een onafhankelijke getuige.
De winnende loten worden z.s.m. gepubliceerd op www.dorpsfeestzoeterwoude.nl
en op de facebookpagina.
Goedgekeurd door de Gemeente Zoeterwoude,
onder nr. Z18-017703-23952.
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Duurzame
afvalinzameling
Rolcontainers
Afvalcontainers

Donderdag 21 juni
19.00 uur
20.00 uur

Viswedstrijd
Bingo

Vrijdag 22 juni
13.30 uur
14.00 uur
19.00 uur
21.00 uur

Demonstratie project Fietsmaatje
Opening/Klaverjassen/Rummikub
Baggercross
Q Music The Party met het foute uur

Zaterdag 23 juni
10.00 uur
12.30 uur
13.00 uur

T. 071-5892900
13.30 uur
14.15 uur
14.30 uur
16.00 uur
21.00 uur
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

gevelwerken zoeterwoude

Crematie- en uitvaartverzorging
C.G.J. Onderwater
Dijk 1a
2731 AA Benthuizen
Tel.: (079) 3422906
E-mail: info@cuo-zm.nl

Zondag 24 juni
07.45 uur
11.00 uur
12.00 uur

Huttenbouw
Verteltheater met handpoppen
Workshop graffiti
Cupcakes versieren
Schminken
Prinses Belle
Luchtkussenfestival
Minikinderboerderij
Verteltheater met handpoppen
Exotus Serpenti
Optreden K’dans
Workshop St. Jan’s fanfare
Goochelaar
Kinderbingo
Hermes Houseband

Dauwtrappen (fietsen en wandelen)
Zoeterwoudse markt
Traptrekkerrace voor kinderen (tot 8 jaar)
Pannatoernooi
The Voice
Luchtkussenfestival
12.30 uur
Zoeterwoudse Landbouwspelen
Linedance door Sweetwood Country Dancers
Darttoernooi
17.00 uur	Optreden VIOS, Rijntamboers en St. Jan’s Fanfare
17.30 uur
Dorpsbarbecue
20.00 uur
Fragment

Donderdag 21 juni
19.00 uur
18.30 uur
19.00 uur

Viswedstrijd
Verzamelen en inschrijven
Hengels uit!

	Een paar jaar stond dit onderdeel op zaterdagochtend in het programma.
Dit jaar proberen we het een keer ’s avonds. 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 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.

Thuis.

Belangrijk voor u. En daarom
ook belangrijk voor ons.
Inboedel- en
opstalverzekering

20.00 – 23.00 uur	Bingo
Wat een ongelooflijk succes was de eerste versie van de bingo vorig jaar!
Natuurlijk gaan we dit jaar in de herhaling met het bekendste spelletje van
Nederland. We beginnen om 20.00 uur met de eerste ronde en denken na
24 rondes rond 23.30 uur klaar te zijn. De verkoop van de boekjes start om
19:30 uur.
	
	Voor € 10 speel je al de hele avond mee en voor de echte pro’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 € 25 voor de kleine, en een van
€ 50 voor de grote bingo.

Zoetermeer – Röntgenlaan 3
Gouda – Lekkenburg 10-12
Naaldwijk – Wilhelminaplein 13

Roelofarendsveen – Stationsstraat 2-A
Delft – Marlotlaan 5
Capelle aan den IJssel – Barbizonlaan 64

Telefoon: 015 - 274 24 24

e-mail: zuidholland@unive.nl

10

En als je niets wint?
Het meedoen telt!

www.unive.nl/zuidholland

7

9

Vrijdag 22 juni
13.30 uur	Fietsmaatje
De werkgroep Fietsmaatjes Zoeterwoude demonstreert de nieuwe elektrisch
ondersteunde duofiets, waarmee vrijwilligers samen met een gast ontspannen kunnen fietsen.

Europaweg 1 • 2381 GR Zoeterwoude • 071-5801386

14.00 - 17.00 uur	Klaverjassen/Rummikub
Voor het eerst dit jaar niet meer officieel de allereerste activiteit van het
Dorpsfeest, maar nog altijd even gezellig en georganiseerd door de KBO.
Iedereen die zin heeft in een paar potjes klaverjassen of rummikub is van
harte welkom. Er wordt gestreden om kleine prijzen, maar de gezelligheid
staat uiteraard voorop. De klaverjasmiddag vindt plaats in de feesttent.
	Ook dit jaar worden de programmaboekjes weer 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.

Met Bloemen
Dorpsstraat 5
2381EK Zoeterwoude
071 580 30 49

Vertrek Eendenkooi:
Vertrek Stompwijk (De Bles)
Vertrek Huize Emmaus:

Productrealisatie

Verkrijgbaar bij
Zoeterwoude

13.30 uur
13.30 uur
13.45 uur

Advies ● Ontwerp ● Aanleg ● Onderhoud

Rob & Miranda
Boerenambacht
(H)eerlijk streekproduct

AAR
ERV ELF
Z
HET

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

Rooseveltstraat 49A
2321BL Leiden
0715725601
www.dimarco.nl
info@dimarco.nl

Schenkelweg 81
2381 AL Zoeterwoude

06 4343 3352
info@roephoveniers.nl
Roephoveniers.nl

Voor het verlenen van EHBO bij evenementen,
(voetbal/handbal-) toernooien etc. kunt u terecht
bij EHBO Vereniging St. Liduina.
Secretariaat Ilona Arts 06-10846349
ehboverenigingzoeterwoude@gmail.com
Evenementen Wil Arts 06-10584381

!

Vrijdag 22 juni (vervolg)
19.00 uur	Baggercross
Mud Run of Obstacle run. Wij houden het simpelweg op baggercross:
rennen door het gras, lekker banjeren door de modder, klauteren over
strobalen, hangen aan een touw en daarna schoongespoten worden
door de brandweer. De organisatoren hebben weer een aantal mooie
hindernissen bedacht.
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 plaats op twee tijdstippen:
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

Aanbieding:
8 bollen voor € 6,--

Vanaf 13 jaar
19.00 uur Inschrijven
19.35 uur Warming up
19.45 uur Start (deze groep loopt 2 rondes)

Zonnepanelen
Zonneboiler
Warmtepomp
www
.wijsm
andu
urzaa
m.

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.

nl

“Voor een stralende toekomst!“

lende
Voor een s tra
toekoms t!

21.00 uur
Q Music The Party met het foute uur
	Een spraakmakende show met 2 DJ’s van Q-music en uiteraard nemen ze
de razend populaire Q-goodies mee! Met een indrukwekkende DJ-booth
van 18 schermen voor video en visuals, een leddecor met bigscreens en het
alleen maar populairder wordende Foute Uur staat de Q-music presents The
Party garant voor Feest! Inclusief het foute uur!

Let op: dit jaar hebben we nieuwe munten.
De groene munten van vorig jaar worden niet meer aangenomen.

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

Hoge Rijndijk 32
www.eigenwijsleiden.nl

de lekkerste spare-ribs van de wereld en Leiden

Zaterdag 23 juni
Delftse Jaagpad 1C
2324 AA Leiden
071 - 58 03 695
www.prodeba.nl
info@prodeba.nl

10.00 uur
Huttenbouw
	De Jongeren Advies Raad (JAR) organiseert zoals elk jaar een huttenbouw.
Kinderen uit groep 5 t/m 8 bouwen onder begeleiding van een aantal volwassenen 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
natuurlijk ook alleen inschrijven; op de dag zelf word je dan ingedeeld in
een groepje. Schrijf je snel in voor 15 juni, want er kunnen maar 50 kinderen
meedoen. Wij zorgen voor de spijkers en hout; neem zelf je gereedschappen (hamer, etc.) en eventueel versieringen (geen spuitbussen met verf) mee
om je hut aan te kleden. Vergeet ook niet om dichte schoenen aan te doen.

Zuivelboerderij

De Leidse Kaas Koe.nl

Weipoortseweg 73
2381 NG Zoeterwoude
071 - 580 2771
winkel@deleidsekaaskoe.nl

	Het terrein gaat om half tien open, vanaf 10.00 uur gaat de bouw beginnen.
Rond 16.00 uur is het afgelopen en ga je weer naar huis met misschien wel
die hele mooie prijs. Trommel je vriend(in) op en bouw je eigen paleis!
Inschrijven via het inschrijfformulier op www.dorpsfeestzoeterwoude.nl
12.30 uur

 erteltheater met handpoppen
V
Pauline Delfos leest leuke verhalen op een interactieve manier voor aan
dreumes, peuter en (groot)ouders. Zij neemt de Kamishibai (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 ABC Zoetermeer.

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

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.

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.
13.00 uur	Prinses Belle
Er komt weer een heuse Disneyprinses op bezoek.
	Omdat zij van haar vriendin Ariel hoorde hoe leuk het vorig jaar was, besloot prinses Belle dit jaar te komen. Helaas kan het beest niet mee, dus zal
Gaston haar deze middag vergezellen, samen met 1 van hun eigen dorpsgenootjes. Kom je ook gezellig langs, dan kan je hen ontmoeten en samen op
de foto.
13.00 uur
Cupcakes versieren
	Bij de dames van Plan A kan je 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 creatie
mee naar huis nemen. Er zijn 100 cupcakes, zorg dus dat je op tijd een nummertje ophaalt.

Zangstudio The Voice!

Nu inschrijven
voor
peuteropvang

p
3,50
v.a

ur
er u

•Floddertjes (Zoeterwoude Dorp)
•Drie Turven Hoog (Zoeterwoude Rijndijk)
•Peuterparadijs (Stompwijk)
3 of 5 uur in de ochtend voor kinderen
van 2 tot 4 jaar

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

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

Meer
tie:
Zangstudio The Voice
informa
Rooseveltstraat 18E, Leiden
t: 06 29 32 00 18
info@zangstudiothevoice.nl

Hazerswoude
Tel. 071-3412395
HARDHOUTEN KOZIJNEN
UIT EIGEN FABRIEK

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

Kantoor: Dorpsstraat 10
2381 EL Zoeterwoude
T 071 – 580 99 55
M 06 – 34 56 82 89

• Uw lokale makelaar
• Bezichtigingen ook in het weekend mogelijk.
• Volledige service als ook deeldiensten mogelijk
• Aankoopmakelaar, huur- en verhuurbemiddeling

Zaterdag 23 juni (vervolg)
13.00 uur
Graffiti-workshop
	Maak tijdens het Dorpsfeest je eigen graffiti op canvas!
	Je naam, een zin of cool woord vereeuwig je bij de activiteit van de Urban
Art Studio zelf! Met behulp van sjablonen en spuitbussen leer én maak je in
30 minuten jouw eigen kunstwerk. Wees creatief en gebruik je fantasie om
dat eigen unieke kunstwerk te maken voor thuis.

Mensenbegeleider

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

Combimas is een natuurgeneeskundige praktijk waar u

13.30 uur
Exotus Serpenti
	Heb jij wel eens een gekko op je hoofd gehad, meelwormen gevoerd aan een baardagame of een echte
slang om je nek gehad? Exotus Serpenti komt langs met verschillende reptielen en iedereen, jong en oud, mag langskomen om de dieren te bekijken,
aan te raken en zelfs vast te houden of om de nek te doen. Natuurlijk wordt
er ook voldoende informatie verstrekt over de aanwezige dieren.

terecht kunt voor massages, meditatie, haptonomie en
voor diepgaande kennis over voeding.
Pieternel 06 14 34 52 19 of pieternel@combimas.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, RAMEN & DEUREN

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

In Nederland worden een hoop reptielen gehouden als huisdier. De fokkers
of verkopers van deze dieren leveren soms onvoldoende informatie, waardoor een hoop van deze dieren in een later stadium op straat belanden.
De dieren worden groter dan verwacht, hebben vaak veel meer verzorging
nodig dan dat in de eerste instantie verteld is en de dieren houden in de
meeste gevallen niet van knuffelpartijen of onvoorzichtige kinderen. Exotus
Serpenti is opgestart om kinderen en volwassenen in contact te brengen
met reptielen, en hopelijk om informatie over deze bijzondere dieren over
te brengen.

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.

www.vdhulstkunststofkozijnen.nl

SDZ

14.15 uur

K’dans
Kom kijken naar een spetterend optreden van K’dans.

14.30 uur
Goochelaar Marc
	Goochelaar Marc geeft niet alleen een gave goochelshow in de tent, hij
loopt ook nog met zijn magische koffertje rond op het veld om daar te
goochelen met kaarten, sponsballen, munten, touw en vuur.

Een dorpsfeest organiseren, hoe doe je dat?
Elk jaar probeert het bestuur van het Dorpsfeest Zoeterwoude een zo leuk mogelijk feest te
organiseren met voor elk wat wils. Maar wie zijn die mensen achter de schermen en wat doen
ze eigenlijk?
Op de eerste vrijdag van september beginnen we traditiegetrouw met de eerste vergadering.
Eerst staat de Sinterklaasintocht op de agenda en nadat we daarvan de belangrijkste punten
hebben besproken, gaan de benen spreekwoordelijk op tafel om te brainstormen over het
avondprogramma. Dat moet, omdat je artiesten al redelijk vroeg moet vastleggen. Dit gaat
ongeveer door tot december.

Beheer & Onderhoud
Installatie & Implementatie
Datavernietiging
Support Helpdesk
Remote Monitoring
Datacommunicatie
Proles Automatisering | Miening 9, 2381 GL | Zoeterwoude Tel: 071-8892758
E-mail: info@proles-automatisering.nl | www.proles-automatisering.nl.

Na 1 januari begint het pas echt.
Vanaf die datum informeert Ad Blijleven bij de leveranciers van de tent, toiletten, aggregaten,
heftruck, etc. naar de prijzen en maakt de reserveringen. René de Jong stuurt de sponsorinformatie naar zijn netwerk en begint aan de uitdaging om zoveel mogelijk sponsors bij het feest
te betrekken. Stefan Zaal benadert Heineken en begint tevens de vrijwilligers warm te maken
om weer te komen helpen. Desirée de Boer, onze creatieve duizendpoot, is dan ook al begonnen met rond kijken naar nieuwe activiteiten. Ook benadert zij organisatoren van vorige keren
edities om te vragen of ze weer mee willen doen.
Eind maart is het stressmoment van Mathieu Paardekooper; dan moet de vergunningaanvraag
met alles wat daar bij hoort de deur uit. Voor Jacintha Paardekooper is het de uitdaging om alles wat in dit boekje staat voor eind april bij de drukker te krijgen. Omdat de drukker ook nog
tijd moet hebben om te drukken is er altijd een tweestrijd; Jacintha wil het boekje op tijd klaar
hebben voor verspreiding, René wil nog wat tijd voor een extra advertentie. Samen komen ze
er altijd uit. Begin juni moet Fred van der Geest alle zeilen bijzetten om voldoende lotenverkopers te vinden en daar zijn er nooit genoeg van. Met zijn allen gaan we daarna op pad om
zoveel mogelijk loten te verkopen.
Dan is het ook alweer bijna tijd voor het zware werk.
Op de dinsdagavond voor het Dorpsfeest beginnen we met het uitzetten van het terrein. Dat
moet natuurlijk wel goed en overzichtelijk worden opgebouwd en daarvoor moet duidelijk zijn
wat op welke plek moet komen. Vanaf woensdagmorgen is het alle hens aan dek voor onze
floormanagers Kees Turk en Arjan van der Ham. Zij sturen alle vrijwilligers aan die meehelpen
met de op-, om-, en afbouw van het Dorpsfeest. Vanaf woensdagmorgen staan de diverse leveranciers klaar om alles te brengen wat nodig is om het feest te kunnen organiseren. Gewapend
met draaiboek, tekeningen en een gezonde dosis logica zorgen Kees en Arjan ervoor dat alles
daar komt waar we het nodig hebben. Op donderdagmorgen komen brandweer en gemeente
controleren of alles veilig is voordat we van start kunnen.
Als de laatste puntjes op de bekende i staan, gaat donderdagavond het feest van start met de
bingo. Terwijl Stefan de balletjes laat rollen, zijn Fred en Jacintha bezig met de financiën, bereiden Arjan en Kees de volgende dag voor, houdt René de ICT in de gaten, controleert Ad of de
aggregaten het evenement van stroom blijven voorzien en zit Desirée als een spin in het web
om te zien of alles vlekkeloos verloopt. De taak van de voorzitter is te controleren of iedereen
de taken goed uitvoert. Totdat het terrein op dinsdag weer leeg is zijn we met z’n allen bijna
24 uur per dag bezig om een geweldig evenement te organiseren.
Nadat alles weer is opgeruimd en schoongemaakt evalueren we begin juli het Dorpsfeest om te
zien waar we kunnen verbeteren. En het kan altijd beter. Doordat we ontzettend kritisch zijn
was de eerste evaluatie 16 pagina’s, tegenwoordig nog maar een paar. Daarna gaan we genieten van de vakantie en begint in september alles weer opnieuw. Een dorpsfeest organiseren
gaat niet vanzelf, maar is wel ontzettend leuk. Wij hebben er alweer zin in!

Zaterdag 23 juni (vervolg)
14.30 uur
Workshop St. Jan’s fanfare
	De St. Jan’s Fanfare verzorgt weer een muzikale workshop voor alle basisschoolkinderen. We gaan samen muziek maken met een van de leraren en
het zal een workshop worden vol ritmes en muzikaal plezier!

Trotse mede sponsor
van het
Zoeterwoudse
Dorpsfeest

	Na de workshop is er volop mogelijkheid om de instrumenten zelf uit te
proberen; de trompet, saxofoon, bugel en het euphonium (weet jij wat dit
is?!). De orkestleden van de St. Jan’s fanfare helpen je hierbij. Wie weet zit
er een instrument bij dat goed bij je past en heb je zin in een proefles bij
een van de docenten!
16.00 uur
Kinderbingo
	Dit jaar hebben we, als afsluiter van de kindermiddag, ook een bingo voor
de jongere kinderen. Speel voor mooie prijzen. Er worden 6 ronden gespeeld en per ronde maak je kans om 3 keer een prijs te winnen.
	Om 15.30 uur beginnen we met de verkoop van de boekjes, deze
kosten € 2,50 per stuk.
	We beginnen om 16.00 uur met de eerste ronde en verwachten rond
17.30 uur klaar te zijn.
Geen kind gaat deze dag met lege handen naar huis!
21.00 uur
Hermes House Band
	‘Ladies and gentlemen, get ready to party! Tonight, live on stage, the biggest party band of the World. Here they are: the Hermes House Band!’
	Deze aankondiging klonk een paar jaar geleden ook voordat de HHB het
dak eraf speelde. Het werd een topavond en daarom gaan we nu in de herhaling. We verheugen ons op de spetterende show waarmee de meer dan
30 (!) jaar oude studentenband een knallend feest maakt.

Jumbo Jan en Teresa Versluis

Zondag 24 juni
07.45 uur
08.00 uur

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

• 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

Verzamelen dauwtrappen
Dauwtrappen
Starten op de landijsbaan (wandelen) én bij de Eendenkooi (fietsen)!

NXT-XXX-X

	De Scouting nodigt je van harte uit om mee te gaan dauwtrappen. Dit jaar
met een iets andere opzet. Omdat het verzamelpunt niet tussen het dorp en
de Rijndijk ligt, wordt er gewandeld vanaf de landijsbaan en gefietst vanaf
de Eendenkooi door de mooie polders van Zoeterwoude. Zoals de afgelopen jaren zal er halverwege weer een verrassing zijn.
	Het blijft dauwtrappen. Vandaar dat de wandelaars om 07.45 uur verzamelen bij de landijsbaan en om 08.00 uur vertrekken. De route duurt ongeveer
anderhalf uur.
Tip: denk aan goede wandelschoenen.
De fietsers verzamelen om 07.15 uur bij de Eendenkooi.

Zondag 24 juni (vervolg)
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

Traptrekkerrace voor kinderen (tot 8 jaar)
11.45 uur verzamelen
	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.
12.00 uur

Huur nu bij
abc zoetermeer uw
springkussen en stormbaan.
En we hebben nu ook een
ruimte om uw kinderfeestje te
vieren.

Luchtkussenfestival

12.00 uur	Univé Pannatoernooi
Droom jij er wel eens van de nieuwe Lionel Messi of Lieke Martens te
worden? Of ben je op school altijd met je vrienden op het voetbalveldje te
vinden? Dan is het pannatoernooi echt iets voor jou! Neem al je vrienden
mee en doe mee aan het pannatoernooi. Inschrijven kan via de site van het
dorpsfeest of op de dag zelf bij het pannaveldje.
	
	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.
12.00 uur	The Voice
De leerlingen van zangstudio The Voice laten, afgewisseld door optredens
van de Sweetwood Country dansers, hun repertoire horen.

Dit doen wij
samen met
All in One
Kinderfeestjes

Wattstraat 11C, 2723 PZ Zoetermeer
079 750 4908
info@abczoetermeer.nl www.abczoetermeer.nl

Let op: dit jaar hebben we nieuwe munten.
De groene munten van vorig jaar worden niet meer aangenomen.

Zondag 24 juni (vervolg)

12.30 uur
De Zoeterwoudse Landbouwspelen
	in plaats van de trekkerbehendigheidswedstrijd, dit jaar de “Zoeterwoudse
Landbouwspelen”; actief op de zondag! Maak kennis met bijzondere boerenspellen als “Trek je gek”, “de Trekkerbandkoprol” en “Strobalen laaien”.
	Als een soort ‘zeskamp’ werk je een parcours af. De hoeveelheid spellen
en wat je precies gaat doen, blijft tot vlak voor de wedstrijd geheim. Voor
voorbeelden van de spellen, zie de filmpjes op de site.
	Er zijn leuke prijzen te winnen en je strijdt natuurlijk om de eer van “Kampioen Zoeterwoudse Landbouwspellen 2018”. Onder de teams die met hun
outfit het motto “Landbouw” het beste uitdragen, verloten we een originaliteitsprijs.
	Meld je aan voor dit geweldige
spektakel als vriendengroep, familie, collega’s of sportteam. Elk team
bestaat uit minimaal 6 personen
(mag meer, dan kan je wat wisselen). Leeftijd vanaf 16 jaar en
ouder.
	Aanmelden kan via de website of
stuur een e-mail naar
landbouwspelen@outlook.com.
Vermeld daarin je teamnaam, de
contactpersoon (incl. telefoonnummer en e-mailadres), het aantal
teamleden en of het team bestaat
uit mannen/vrouwen/gemengd.

Adviesgroep CombiNed
Klaar voor uw toekomst.

12.30 uur	Linedance
De Sweetwood Country dansers geven een impressie van diverse dansen op
countrymuziek en hedendaagse popmuziek. Hun optredens worden afgewisseld door optredens van zangstudio The Voice.
12.30 uur
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.
17.00 uur
Optredens Rijntamboers, VIOS en St. Jan’s Fanfare
	De optredens van de fanfares van Zoeterwoude worden nog elk jaar
gewaardeerd. Daarom verzorgen zij in de muziektent een afwisselend en
aantrekkelijk muziekprogramma voor jong en oud.

A.W.J. (Lex) Tijssen
Industrieweg 28 – 2382 NW Zoeterwoude – t 071 541 74 47
info@adviesgroepcombined.nl – www.adviesgroepcombined.nl
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Ook de Sinterklaasintocht wordt georganiseerd door SDZ

Zondag 24 juni (vervolg)
17.30 uur
Barbecue
	Ook dit jaar organiseert Keurslagerij Van der Geest weer de oude vertrouwde dorpsbarbecue. Aanmelden hiervoor kan door middel van onderstaande
bon.
	Vul de bon in en reken deze af in de winkel, Dorpsstraat 31 in Zoeterwoude.
Uiterste inleverdatum is vrijdag 22 juni tot 20.00 uur.

Mission: We provide sustainable and efficient water treatment
solutions to our customers through expertise and innovation.

Vision: Be the preferred partner for those who value water as
much as we do.
Ovivo Holland B.V.
Energieweg 1
2382 NA Zoeterwoude
The Netherlands

T : +31 71 589 92 18
E : info.nl@ovivowater.com
I : www.ovivowater.nl

OVIVO Holland
Like ons:

	Dit jaar kan je niet alleen in de winkel het pakket bestellen, maar ook via
de webshop. Ga naar www.dorpsfeestzoeterwoude.nl, bestel het gewenste
aantal pakketten en betaal direct via iDEAL.
	Je ontvangt een bevestigingsmail. Print deze mail, dit is tevens je afhaalticket. Hiermee kan je het bestelde pakket ophalen op het feestterrein.
	De webshop is geopend tot en met donderdag 21 juni. Daarna zijn de
pakketten alleen nog op vrijdag 22 juni tot 20.00 uur te bestellen en af te
rekenen in de winkel, Dorpsstraat 31.
	Door het succes van de afgelopen jaren is het noodzakelijk om een maximum te stellen aan het aantal pakketten. Hierdoor kunnen wij ook tijdens
mindere weersomstandigheden iedereen voorzien van een geweldige barbecuesfeer in de feesttent.
	Zien we je ook weer terug, terwijl je een hamburger, saté of kipfilet aan het
grillen bent?
Loterij
	Dit jaar vindt de trekking van de loterij achter de schermen plaats. Uiteraard
in bijzijn van een onafhankelijke getuige. De uitslag zal meteen na de trekking bekend gemaakt worden op de website.
20.00 uur
Fragment
	Spectaculair en verrassend. Sinds jaar en dag is deze Engels-Nederlandse
band een hit op vele festivals en in vele feesttenten. De humor en de interactie met het publiek maakt de band overal razend populair. Een flinke
dosis energie en aanstekelijke covers in een eigenwijs Fragment-jasje. Bereid
je voor op het leukste en laat je door Fragment entertainen!

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

• 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

	“Ik vind het een belediging als je het een coverband noemt. Ze geven er
gewoon een eigen dimensie aan. En het is altijd een feestje. Met de unieke
humor en uitstraling is het één van de allerbeste live bands in Nederland”, aldus Giel Beelen.
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.

Dorpsbarbecue
Ook dit jaar organiseert Keurslagerij Van der Geest weer de oude vertrouwde dorpsbarbecue.
Aanmelden hiervoor kan door middel van onderstaande bon.
Vul de bon in en reken deze af in de winkel, Dorpsstraat 31 in Zoeterwoude. Uiterste inleverdatum is vrijdag 22 juni tot 20.00 uur.

P. van Kampen
verbouwingen

Dit jaar kan je niet alleen in de winkel het pakket bestellen, maar ook via de webshop op
www.dorpsfeestzoeterwoude.nl (zie pag. 35)
Menu Junior
1 stokje kipsaté
1 kinderspies
1 hamburger kant en klaar
1 bakje rundvleessalade
1 bakje kerriesaus

Weipoortseweg 46
2381 NE ZOETERWOUDE
Tel. 06 21673415

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

per persoon € 8,50

Meerpolder 1
2717 PA Zoetermeer
www.jglijnisbv.nl

per persoon € 11,95
Menu Medium
2 stokjes kipsaté
1 gemarineerde kipfilet
1 gemarineerde varkensfilet
1 hamburger kant en klaar
1 bakje rundvleessalade

www.flyus.aero

Menu vegetarisch
2 stokjes vega saté
1 vega shaslick

1 bakje huissalade
1 bakje kerriesaus
1 bakje knoflooksaus
per persoon € 14,95
1 groente schijf
1 bakje huissalade
1 bakje rauwkostsalade

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 € 16,50
Alle menu’s zijn inclusief bordjes,
bestek, servetten, gesneden
stokbrood en satésaus.

1 bakje kerriesaus
1 bakje knoflooksaus
Per persoon € 11,95

Let op! Om teleurstelling te voorkomen dien je het barbecuemenu vooruit te bestellen.
Het is organisatorisch helaas niet mogelijk dit op de dag zelf te realiseren.

Bestelbon Dorpsbarbecue
Aantal
Menu Junior: 		
x
Menu Small		
x
Menu Medium:		
x
Menu Large:		
x
Menu Vegetarisch:
x
			
Naam:
Adres:
Tel. nr:

à€
à€
à€
à€
à€

!

8,50 = €
11,95 = €
14,95 = €
16,50 = €
11,95 = €
Totaal

Uiterste inleverdatum: vrijdag 22 juni tot 20.00 uur. Na inlevering van uw bestelling ontvang je een afhaalticket.

n?

ouwplanne
Bouw- of verb

Ruimte op maat

tel. 071 - 8871119

www.knopsaannemersbedrijf.nl

facebook.com/knopsaannemersbedrijf

www.drukkerijdeboer.nl

Club van 25

("") Tandartsenpraktijk

Een club die het dorpsfeest een warm hart toedraagt.
Zij zorgen dat SDZ ook volgend jaar niet alleen een
spetterend feestweekend, maar voor de kinderen
van Zoeterwoude een mooie Sinterklaasintocht kan
organiseren.

\ç:'

""ZWALUW

NIEUWE PATIËNTEN

Het dorpsfeest is een leuke gelegenheid om weer lekker bij te kletsen met oude
bekenden en er is altijd wel iets te beleven, daarom voor jouw steun:

U kunt zich op een aantal
manieren bij ons inschrijven:
Online, telefonisch of bij ons
aan de balie.

- Een vermelding op de website (tenzij je anoniem wilt blijven).
- Eenmaal per jaar een bedankje.
- Twee consumptiebonnen.
- automatisch maak je kans op de prijzen van de jaarlijkse loterij.
Wordt ook donateur van ons dorpsfeest!
Vul het formulier op de website in.
(www.dorpsfeestzoeterwoude.nl)

Op zaterdag
23 juli hebben
wij een open dag
van 09:00 tot 13:00.
Komt u ook?

TANDARTSPRAKTIJK
ZWALUW

Algemene tandheelkundige zorg
Kindermondverzorging
Implantaten
Prothese en klikprothese
Mondhygiëniste

NEEMinformatie
CONTACT
VOOR
en advies

(9 071 580 1005
@ info@tandartspraktijkzwaluw.nl

25

Als je donateur van de “Club van 25” wil worden
steun per kalenderjaar de activiteiten van de Stichting
Dorpsfeest Zoeterwoude. Een hoger bedrag is natuurlijk
ook van harte welkom. Iedereen kan mee doen met de “Club van 25”.

zijn van harte welkom!

OPEN DAG

club van

.tandartspraktijkzwaluw.nl

Het Dorpsfeest Zoeterwoude 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door:

HALLO, WIJ ZIJN
THE FROZEN BUTCHER
Wij zijn ambachtsmannen met een nieuwe benadering. We
gebruiken alleen het beste vlees van over de hele wereld en
vriezen onze producten meteen na de productie snel in met
behulp van speciale vriezers. Daardoor hebben wij geen
kunstmatige conserveermiddelen, kleurstoﬀen of andere
toevoegingen nodig. En zo kunnen we garanderen dat onze
burgers, steaks en carpaccio hun ware slagerssmaak en
-kwaliteit behoudt. Daarom heten wij: The Frozen Butcher.
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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

Castellum Administraties & Belastingzaken
Proles Automatisering
Gebr. Paardekooper int. koel- en vriestransporten
Autorijschool Stoffer
Exodus Music and Light Show
A. Pieterse Aluminium Puien
A. van Velsen Transport BV
Aannemersbedrijf Hans de Boer
ABC Zoetermeer BV
Adviesgroep Combined Zoeterwoude BV
Agrarisch handels- en adviesbureau Wijsman BV
Autobedrijf van Leeuwen
B. Mooijman Groen- & Grondwerken
Bakkerij ‘t Watertje
Bakkerij Tijsterman Zoeterwoude
BENU Apotheek ‘Het Groene Hart’
Bianca van Soest Fotografie
Bloemsierkunst Pierrot
Blokland Makelaardij BV
Boer en Goed kaaswinkel
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 Boer GrafiMedia
De Bruin & Zn. Rietdekkersbedrijf BV
De Grimsport / Hobbycentrum Zoeterwoude
De Meester Café en Zalen
Die Barle Farms
Dierenkliniek ‘t Leidse Land
Dimarco Productrealisatie
Duivenvoorde Transport BV
EHBO Zoeterwoude
Envico Environment Control BV
Eterij & Drinkerij Eigenwijs
Fa. J.M. Elderhorst Torenuurwerken
Fire Control beveiligingen BV
FlyUs BV
Fotostudio van Bemmelen
Frankenbol Promo Producties
Fred de Koning Hoveniers en loonbedrijf
Gebroeders De Jong gevelwerken
Gemeente Zoeterwoude
Grillroom Piramide
Groente & Fruit Paradijs Huub van Teijlingen
HeinekenFonds
IJsboerderij De Jong
In uitvoering
Installatiebedrijf Van der Poel
J. Glijnis BV
Jan van der Meer Transport
Jeroen Verhagen Transport Zoeterwoude
Jobo de Bouwers
John van Logchem Loodgieters & Installatiebedrijf
Jumbo Zoeterwoude Jan Versluis
Kaasboerderij Captein
KasteelFonds
Kempen Autoschade BV

Keurslagerij Van der Geest
Klankbart
Knops Aannemersbedrijf
Kontent Structures
Kratje.com
Leo’s Drankenhuis
Loonbedrijf K. van Leeuwen
Loonbedrijf van der Poel
Loonbedrijf van Meurs V.O.F.
Loxam workx
LT Sound
Melkveebedrijf Hoeve Ons Genoegen
Met bloemen
Multi Therapeutisch Centrum
MZ Beveiliging BV
Omzigt Bouwmaterialen
Ovivo Holland BV
P. van Kampen verbouwingen
PK Trucks Holland BV
Plan A
Poel & Poel Bouw en Aannemersbedrijf
Primera Voorschoten, Alphen a/d Rijn & Ter Aar
PRM Praktische Communicatie
Prodeba BV
R. van Veen Transport
Rabobank Groene Hart Noord
Rijneke Boulevard
Rob & Miranda de Jong
Roep Hoveniers
Salon Jij & Ik
Scheria Kip Kalkoen Wild
Schildersbedrijf David van Rijt & Zn
Snackbar Hendo
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude
Stolp+KAB adviseurs en accountants
Stucadoorsbedrijf Tjade
Suntec Zonwering
Tandartspraktijk Zwaluw
Taxi- en Touringcarbedrijf Th. Lubbe BV
Tijssen Goed voor Dieren BV
Ton de Rooij Verf - Spuiterijen
Univé Zuid-Holland verzekeringen
Van der Hoeven & Verhagen BV
Van der Hulst Kunststof kozijnen
Van der Meij Timmerwerken,
Van Wingerden Machinale Houtbewerking
Vermeulen Groep
Versteegen Auto’s BV
VKSA Advies
Vliko BV
Vreeburg Elektra
Wereldwinkel Zoeterwoude
Willems plakletters
YooSwim
Zandbergen World’s Finest Meat
Zangstudio ‘The Voice’
Zobeko Aluminium BV
Zoeterwoude voor elkaar
Zuivelboerderij “De Leidse Kaas Koe”

Zondag
24 juni

Rabobank
Sponsorfietstocht

Voor welke
club fietst u
straks mee?

Fiets mee met de Rabobank Sponsorfietstocht en steun uw club!
De Rabobank Sponsorfietstocht is dit jaar onderdeel van het Dorpsfeest
Zoeterwoude. U kunt zondag 24 juni vanaf 09.00 uur starten bij VV SJZ.
Met elkaar maken we er een fantastisch (fiets)feest van!

Kijk voor alle informatie op rabobank.nl/groenehartnoord

