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Organiseer elk feest alsof het de eerste keer is….

Partners van het Dorpsfeest

Twaalf jaar geleden begonnen we ongeveer met deze wijze woorden en dat hebben we goed
in onze oren geknoopt. Een dorpsfeest organiseren doe je niet in een half uur, maar vergt
grondige voorbereiding. In de programmagids van 2018 heeft u kunnen lezen wie zich allemaal
inzetten om het dorpsfeest te maken tot wat het is.
Door elk jaar ontzettend kritisch naar onszelf te kijken, hopen we te leren van de gemaakte
fouten en proberen we elk dorpsfeest net weer wat beter te maken dan het vorige. Gaat dat
altijd goed? Nou, nee hoor. Niemand is perfect en de organisatie van het dorpsfeest al helemaal
niet. Maar we doen ons best!
Het advies om elk feest te organiseren alsof het de eerste keer is, hebben we ons goed in de
oren geknoopt. De eerste evaluatie besloeg 16 pagina’s zelfkritiek. We hadden dus blijkbaar
genoeg te leren. Tegenwoordig blijft het beperkt tot ‘slechts’ 4 kantjes. Toch is dat advies
blijven hangen en zorgt het er elk jaar weer voor dat we in de voorbereiding extra zorgvuldig
kijken waar mogelijke knelpunten zouden kunnen zitten of waar we het gewoon anders aan
moeten pakken.
We vragen ook nadrukkelijk onze vrijwilligers met ons mee te kijken of er knelpunten zijn en
waar we actie moeten ondernemen. Zij zijn immers onze extra oren en ogen. En natuurlijk gaat
niet alles goed. Er zijn namelijk altijd de onverwachte omstandigheden. Daar proberen we dan
weer zo goed mogelijk op in te spelen en al improviserend een oplossing te bedenken.

MUSIC AND LIGHT SHOW

De reden dat we elk feest willen organiseren alsof het de eerste is, is omdat we niet in de
valkuil van de gemakzucht willen stappen. Het gevaar bestaat altijd dat je gemakzuchtig
wordt. Dat je denkt het kunstje onder de knie te hebben. En dan ga je nat. Dan loop je de kans
fouten te maken die je makkelijk had kunnen vermijden, met alle gevolgen van dien. Maar
we proberen niet alleen fouten te voorkomen. We willen ook het programma aantrekkelijk
houden. Door elk jaar het goede te behouden en kleine veranderingen aan te brengen,
proberen we steeds een voor iedereen aantrekkelijk programma te bieden. Ook hier geldt dus:
organiseer alsof het de eerste keer is!
Na 2 jaar verplicht op onze handen te hebben gezeten, gaan we er weer vol voor. We gaan ook
het Dorpsfeest 2022 organiseren alsof het de eerste keer is. En we hebben er weer zin in!
Het is de hoogste tijd voor een gezellig Dorpsfeest Zoeterwoude.
Mag ik u weer begroeten tijdens het Dorpsfeest Zoeterwoude 2022?
Mathieu Paardekooper
Voorzitter Stichting Dorpsfeest Zoeterwoude



uw auto onze zorg

• Verzorging van uw administratie
• Verzorging van uw salarisadministratie
• Verzorging van fiscale aangiften
• Opstellen jaarrekening
• Uitstel voor het doen van uw aangifte
Pieter Koek
Klaverwydenstraat 19
2381 VX Zoeterwoude
06-24 639 439
www.pkadmin.nl
info@pkadmin.nl

Pinksterbloemlaan 136
2381 JS Zoeterwoude

Showroom:
Produktieweg 6 Zoeterwoude
Geopend:
Op afspraak geopend
ma t/m vrij van 10.00 - 16.00 uur
0713416808
info@installatiebedrijf-vanderpoel.nl
www.instalatiebedrijf-vanderpoel.nl

INSTALLATIEBEDRIJF
VAN DER POEL BV

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

Scheria Kip Kalkoen Wild
Stompwijkseweg 66
2266 GH Stompwijk
Tel.: 070-3270000

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

Loterij
In de weken voorafgaand aan het Dorpsfeest worden huis-aan-huis loten verkocht.
Betalen kan contant en per pin. Het is ook mogelijk om de loten online te bestellen via
www.dorpsfeestzoeterwoude.nl

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.
• 	Mineral sun box aangeboden door Salon Jij en ik.
•
Linnen tasje met 100% natuurlijke make-up aangeboden door Salon Jij en ik.
•
Pakketje met hand- en voetverzorging aangeboden door Salon Jij en ik.
•
Waardebon voor een taart van 20 personen, aangeboden door Bakkerij ‘t Watertje.
•
Fruitmand van € 25, aangeboden door Groente & Fruit Paradijs Huub van Teijlingen.
•
Cadeaubon van € 20, aangeboden door Keurslagerij van der Geest.
•
Cadeaubonnen van € 20, € 15, € 10, aangeboden door Met bloemen.
•
Handdoek/zomerset voor klant en auto, aangeboden door Versteegen Auto’s
•
Autowasbon (Programma 1), aangeboden door Versteegen Auto’s.
• 	10x cadeaubon van € 10, aangeboden door Primera Voorschoten, Leiderdorp en
Alphen a/d Rijn.
•	2x Vakantie-activiteit voor de jeugd met zwemdiploma-a t/m 13 jaar.
Denk hierbij aan zeemeerminzwemmen of survivallen aangeboden door YooSwim.
Let op: prijzen zijn te besteden in een zwembad in Zoetermeer!
•	2x Aqua-activiteit naar keuze voor volwassenen. Denk hierbij aan bootcamp of robics
aangeboden door YooSwim. Let op: prijzen zijn te besteden in een zwembad in
Zoetermeer!
•
2x waardebonnen voor een yogales aangeboden door Yoga in Zoeterwoude
•
2x waardebonnen voor 30 min massage aangeboden door Combimas
De trekking van de loterij vindt plaats in het bijzijn van een onafhankelijke getuige.
De winnende loten worden z.s.m. gepubliceerd op www.dorpsfeestzoeterwoude.nl
en op de facebookpagina. De prijzen worden thuisbezorgd.
Goedgekeurd door de Gemeente Zoeterwoude.

oor

nv
6 lote

€5

Nieuw leven geven aan
gebruikte materialen

Voor ieder afvalvraagstuk een
duurzame oplossing. We zetten onze
jarenlange kennis, de nieuwste
technologie en slimme
inzameloplossingen in om
zoveel mogelijk materialen
terug te winnen.

Zaterdag 25 juni
12.30 uur
Darttoernooi
13.00 uur	Springkussenfestival
13.30 uur
Roofvogelshow
14.15 uur
Zangstudio The Voice
15.00 uur
Exotus Serpenti (workshop)
15.30 uur 	Zangstudio The Voice
16.00 uur
Exotus Serpenti (workshop)
21.00 uur
Plassen voor het goede doel
Q Music The Party met het foute uur
She!

Afval voorkomen, hergebruiken of recyclen?
Renewi laat graag zien wat dat voor u betekent:
Renewi.com

 0800 - 0130

gevelwerken zoeterwoude

Kaartverkoop bingo
Bingo

Vrijdag 24 juni
14.00 uur
Opening/Klaverjassen/Rummikub
14.00 uur
Jeu de Boules
19.00 uur
Baggercross
21.00 uur 	Waterproof Shampoo, Django Wagner,
The Confetti Ravers

Grondstof en nieuwe producten maken uit
afval. Dat is waar Renewi in heel Nederland
en daarbuiten, iedere dag aan werkt.
Persoonlijk en altijd dichtbij.



Donderdag 23 juni
18.30 uur
20.00 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

Zondag 26 juni
08.00 uur
Dauwtrappen (wandelen)
09.30 - 10.45 uur	Yogales
11.00 - 11.45 uur
Kaartverkoop kinderbingo
12.00 uur	Kinderbingo
12.00 - 15.00 uur
Workshop macramé sleutelhanger (16+)
13.00 uur
Skeeleren, Cupcakes versieren, Schminken,
Scouting bakt ze bruin, Levend tafelvoetbal,
Springkussenfestival, Circusspeelplaats Circus Ravioli,
Kinderboerderij, Belle loopt rond
14.00 uur
Glittertattoos
14.00 uur
K’dans
14.30 - 15.15 uur
Verteltheater met handpoppen
15.00 uur
Muziekworkshop St. Jan’s Fanfare en VIOS
15.30 - 16.15 uur
Verteltheater met handpoppen
17.00 uur
Oktoberfest

Donderdag 23 juni
20.00 uur	Bingo
Na de online versie in januari van dit jaar, kunnen we nu weer live.
We beginnen om 20.00 uur met de eerste ronde en spelen dan 24 rondes.
De verkoop van de boekjes start om 18:30 uur.
	Voor € 12,50 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 extra gevulde boodschappentas
t.w.v. € 25 voor de kleine, en een t.w.v. € 50 voor de grote bingo.

Telefoon:
071-5803937
06-24631436
www.vdbergen.nl

10

Locatie
Zwembad De Duiker in Swetterhage
Blankaartweg 2
2381 AD Zoeterwoude
www.yooswim.nl
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9

Het is niet toegestaan om eigen eten of drinken mee te nemen.
De ijsclub verkoopt tijdens de bingo bakjes met gemengde snacks,
kaas/worst/komkommer en borrelnootjes.

Doe mee! - meer biodiversiteit - in jouw buurt

Vrijdag 24 juni
14.00 uur
Opening
	De officiële opening van het Dorpsfeest wordt verricht door burgemeester
Fred van Trigt.
14.00 uur	Klaverjassen/Rummikub
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 organisatie is in handen van de KBO.
Zorgcentrum Roomburg verzorgt het gratis vervoer.
Vertrek Eendekooi
13:30 uur
Vertrek Huize Emmaus 13:50 uur
	Let op: Parkeer uw auto op de parkeerplaats van sportpark Haasbroek.
Het is niet mogelijk om het feestterrein op te rijden.

Mariska Verhulst

All kinds of technical raw materials

Coen Franken

Suikerspinkraam op het terrein.
Unity FM is aanwezig met een studio
en zendt live uit tijdens
het Dorpsfeest Zoeterwoude.

or food ingredients

QUAERITE ET INVENIETIS
tel +31-71-5802457
fax +31-71-5809153
info@wtcproducts.eu
W.T.C. Products B.V.
We sell the raw materials,
you are looking for!

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 24 juni (vervolg)

Op zoek naar een leuke baan?
Bel ons!

Bij de oliebollenkraam
van familie Smit
8 oliebollen of
krentenbollen naar keuze

€7,50

14.00 uur
Jeu de Boules
	Wilt u het mooie spel Jeu de Boules eens proberen? Speelt u tijdens de
vakantie op de camping weleens Jeu de Boules? Tijdens het dorpsfeest kunt
u, onder leiding van een ervaren speelster, kennismaken met deze mooie
sport. Maar ook als u (ver)gevorderd bent, is het leuk om uw krachten te
meten.
	Op het veld voor de tent zijn een aantal banen uitgezet, waar u aan de slag
kunt. Als u zelf boules heeft, neem die dan mee. Voor diegenen die geen
boules hebben, zullen er een paar setjes aanwezig zijn. Let op: er wordt
alleen gespeeld bij droog weer en het is geen officiële wedstrijd!
19.00 uur	Baggercross
De oude, vertrouwde baggercross: rennen door het gras, lekker banjeren
door de modder, klauteren over strobalen, hangen aan een touw en daarna
schoongespoten worden. De organisatoren hebben weer een aantal mooie
hindernissen bedacht.

Produktieweg 32 • 2382 PC Zoeterwoude
Tel. (071) 54 14 934 • info@pieterse-aluminium.nl
www.pieterse-aluminium.nl
ALUMINIUM RAMEN

DEUREN

VLIESGEVELS

SCHUIFPUIEN

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

VOUWWANDEN

Mede mogelijk
gemaakt door:
PK Trucks
Roep hoveniers
Versteegen auto’s
Van Veen ass.
Ovivo Holland
Delta Fiber
Agrarisch Z’woude

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, 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.

21.00 uur
Waterproof Shampoo
	Comfortzones verdwijnen, dansmoves verschijnen. Stoere mannen zingen
Mede mogelijk
mee met Boyband klassiekers en verlegen dames gaan los op de dikste
gemaakt door:
rocknummers. Gitaarsolo’s waarop je uitbundig luchtgitaar kunt spelen, een
ritmesessie die elke cel in je lijf wil laten bewegen en aanstekelijk charisma
Gebr. Onderwater
dat je laat springen of je leven ervan afhangt.
Omnia Visuals
Waterproof Shampoo daagt je uit, NOT A CHANCE YOU WON’T DANCE!

•	Onze spare-ribs zijn al jaren een begrip in Leiden en omgeving.
•	Maar daarnaast hebben wij nog tal van andere gerechten.
Veel klassieke bistrogerechten, maar ook moderne gerechten.
•	Grote keuze uit vlees, vis en vegetarische gerechten en niet te
vergeten onze uitgebreide dessertkaart.
•	2 x Per jaar wisselen wij van kaart. Onze zomerkaart heeft oa een
extra saladekaart, en in de winter onze huisgemaakte stamppotten
en wintersoepen.
•	Ook hebben wij seizoensgebonden gerechten, zoals asperges,
mosselen en de wildkaart.
•	Op de borden aan de muur, staan onze aanbiedingen. Wekelijks
wisselende vlees en vis gerechten, voor een zacht prijsje.
•	25 soorten Belgisch Bier. Kunt U ook na 22.00 uur van genieten.
Voor ons hoeft U niet weg, de bar blijft gewoon open!
•	Op zoek naart een orgineel cadeau? Wat dacht U van een dinerbon
van “Eigenwijs”? Te krijgen in elk bedrag dat U wenst.

Hoge Rijndijk 32
www.eigenwijsleiden.nl

de lekkerste spare-ribs van de wereld en Leiden

Vrijdag 24 juni (vervolg)
Django Wagner

Mede
mogelijk
	
Er zijn artiesten die in het bezit zijn van een mooie, warme zangstem. Er zijn
gemaakt door:
ook artiesten die met heel veel gevoel kunnen zingen, zij verstaan de kunst
PK Trucks
Jobo de Bouwers
Delta Fiber
Van den Bergen

Zuivelboerderij

De Leidse Kaas Koe.nl

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

om emotie toe te voegen. Django Wagner is een combinatie van deze twee.
Django Wagner groeide op in een echte muzikale zigeunerfamilie, het zingen
zit hem in zijn bloed.

The Confetti Ravers
	Deze heren zijn voor het feest geboren. Ze werden groot met moedermelk
genaamd Flügel en beginnen elke dag met een stevig confettiontbijt.
Mede mogelijk
Ze kennen geen schaamte en nemen je mee naar hun ideale feestwereld! Van
gemaakt door:
de billenglijers naar quilty pleasures, van zing je schor tot stamp tot kramp
zetten deze heren de gehele dansvloer in vuur en vlam. Afgeladen met
Van Vliet
confettikanonnen, hun favoriete opblaasdieren en natuurlijk hun energieke
automotive
feestdrang zijn ze klaar om het feest op z’n kop te zetten!
Donderdag – 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 het Oktoberfest verkoopt ijsboerderij De Jong overheerlijk
boerderij-ijs.

Zaterdag 25 juni

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

12.30 uur
Darttoernooi
	Beginnend of vergevorderd, iedereen is welkom om de strijd aan te gaan. We
beginnen in poules, daarna volgen het knock-outsysteem en de winnaars- en
verliezersronde. Deelname vanaf 16 jaar. Uiteindelijk zal om 17.15 uur een
winnaar gehuldigd worden.
Inschrijfgeld € 5.
	Opgeven kan via www.dorpsfeestzoeterwoude.nl
Tot 12.15 uur is het mogelijk om op te geven op het feestterrein.
13.00 uur
Springkussenfestival
	Op het feestterrein staan diverse springkussens opgesteld waar je al je
energie op kwijt kan.
13.30 uur
Roofvogelshow
	Een demonstratie met valken, uilen, arenden, gieren en zelfs unieke tropische
vogels. Maak van dichtbij mee hoe de vogels vliegen, jagen en duikvluchten
maken. Bewonder na afloop de vogels van dichtbij en stel al je vragen. Neem
zeker een fototoestel mee, want niet vaak kun je deze imposante beesten zo
goed bekijken.

Stichting Kinderopvang Zoeterwoude
Het Veldboeket 5
2381 JK Zoeterwoude Dorp
071 580 8010
skz@kinderopvangzoeterwoude.nl

Hazerswoude
Tel. 071-3412395
HARDHOUTEN KOZIJNEN
UIT EIGEN FABRIEK

NIEUWBOUW • VERBOUW
OP- EN AANBOUW
RENOVATIE • ONDERHOUD

Zanglessen
Workshops
Marian Pijnaker
Zangcoach
06 29320018
www.zangstudiothevoice.nl
Hoefblad 21 2266 JE Leidschendam

Mensenbegeleider

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

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.

metbloemen.nl
Dorpsstraat 5
2381EK Zoeterwoude
071 580 30 49

SDZ

Bekijk de aftermovie op

Zaterdag 25 juni (vervolg)
14.15 uur
Zangstudio The Voice
	De leerlingen van zangstudio The Voice zingen eigen repertoire en
musicalliedjes.
15.00 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. Om 15.00 en 16.00 uur wordt tijdens
een korte workshop uitgebreid informatie verstrekt over de aanwezige
dieren.
15.30 uur
Zangstudio The Voice
	De leerlingen van zangstudio The Voice zingen eigen repertoire en
musicalliedjes.
De Zaterdagmiddag wordt
mede mogelijk gemaakt door:
Klankbart
Van den Bergen
Gebr. Onderwater

21.00 uur
Plassen voor het goede doel
	Toiletjuffrouw Carrie Toos houdt de toiletten tiptop in orde, begeleidt je
naar het kleinste kamertje en spuit ook nog een heerlijk luchtje voor je naar
binnen stapt.
21.00 uur
She!
	Vijf meiden, één taak; keer op keer de tent op z’n kop!
SHE! is de nieuwe livesensatie van Nederland en brengt je op hoog niveau
Mede	
mogelijk
hitjes, guilty pleasures en opgerockte classics in een energieke en strakke
gemaakt door:
liveshow. Muzikale medleys en mashups vliegen je om je oren, terwijl je kijkt
Versteegen auto’s
naar een show van een energieke band, ondergedompeld in een gelikte
Van Veen ass.
lichtshow en special effects. Deze dames zijn klaar om iedereen alle hoeken
Ovivo Holland
van de feesttent te laten zien.
Q Music The Party met het foute uur.
Bij de ingang van de toiletten staat op alle dagen een fooienpot. De opbrengst schenkt
Carrie Toos aan de buurmannen Darco de Vos en Leon van Es. Zij gaan de Africa Classic
fietsen om geld in te zamelen voor de Flying Doctors in Tanzania.

Zondag 26 juni
08.00 uur
Dauwtrappen (wandelen)
	We verzamelen om 07.45 uur en vertrekken om 08.00 uur vanaf het
Mede mogelijk
feestterrein. De route is ongeveer 10 kilometer en voert door de prachtige
gemaakt door:
omgeving van Zoeterwoude. Halverwege wordt er gestopt voor een kopje
koffie. Tip: denk aan goede wandelschoenen.
Zandbergen
World’s Finest Meat

09.30 - 10.45 uur

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.

Yogales door Yoga in Zoeterwoude
Heb je altijd al een keer yoga willen doen, maar komt het er niet van?
	Het team van YiZ staat voor je klaar om jou gratis een laagdrempelige,
rustige yogales te laten ervaren. Per 20 deelnemers geeft een docent een
les. Neem je eigen matje mee. Is dat een probleem geef het even door
aan ons, wij hebben ze te leen. De les wordt gegeven op het veld bij de
feesttent (bij regen in de tent).
Opgeven via www.dorpsfeestzoeterwoude.nl
Haal tijdens de kindermiddag een stempelkaart,
zo mis je niets van de activiteiten.
12.00 uur
Kinderbingo
	Ook dit jaar hebben we weer een kinderbingo.
Kaartverkoop van 11.00 – 11.45 uur.
	Een boekje kost € 2.50 of een consumptiemunt.
Start eerste ronde om 12.00 uur.
Geen kind gaat deze dag
met lege handen naar huis!

De Kindermiddag wordt
mede mogelijk gemaakt door:
Prodeba
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude
Van de Meij Timmerwerken
Delta Fiber Netwerk
Prince Cladding Obdam
Klankbart
Gebr. Onderwater
Pieterse Aluminium Puien B.V.

Jouw ontwikkeling
is onze passie!
Zorg voor kinderen en jongvolwassenen.

Zondag 26 juni (vervolg)

Stap voor stap verduurzamen
In ons Duurzaamheidscentrum laten wij in 6 stappen zien
hoe u uw pand kunt verduurzamen.
1. Isoleren
2. Verwarmen
3. Hybride
4. Zonnepanelen
5. Warmtepomp
6. Slimmer wonen
Maak een afspraak en ervaar het zelf!

12.00 - 15.00 uur Workshop macramé sleutelhanger (16+)
	Wil je ook een sleutelhanger leren maken? Schrijf je dan in voor de
workshop macramé. We oefenen verschillende knopen waarmee je kleine
projectjes van macramé kunt maken, bijvoorbeeld de cordonknoop en de
weitasknoop. Deze workshop is voor 16+.
	Deelname is gratis, opgeven kan via www.dorpsfeestzoeterwoude.nl.
De workshop wordt gegeven door Jet en Maike van Wolkracht.
13.00 uur
Skeeleren
	Zit je op de basisschool, kom dan skeeleren op de skeelerbaan. Neem je
eigen skeelers en beschermingsmiddelen mee, als je die hebt. Heb je geen
spullen, dan kun je deze lenen van de ijs- en skeelerclub Zoeterwoude.
Kom gezellig langs en neem je vrienden en vriendinnen mee!
13.00 uur
Cupcakes versieren
	Zoals elk jaar zijn ze er weer bij. De dames van Plan A zorgen ervoor 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 150 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
Scouting bakt ze bruin
	Altijd al willen ervaren hoe de Scouting lekkernijen boven een kampvuur
bereidt? Of gewoon zin om gezellig met de Scouting te kokkerellen? Ben je
tussen de 8 en 11 jaar, kom dan zeker even kijken. Trek wel dichte schoenen
en een lange broek (niet van synthetisch materiaal) aan.
13.00 uur
Springkussenfestival
	Op het feestterrein staan diverse springkussens opgesteld waar je al je
energie op kwijt kan.

Bezoek ons Duurzaamheidscentrum Zoeterwoude.
Hier kunt u zien, voelen en beleven wat Verduurzaming en Slimmer Wonen inhoudt.
Laat u zich graag ontzorgen door vakmensen?
Wilt u weten wat de energietransitie voor u inhoudt?
Neem dan contact op met Duurzaamheidscentrum Zoeterwoude!
Open van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur, alleen op afspraak.
Produktieweg 6, 2382 PB Zoeterwoude
Telefoon: 071-341 6809
www.duurzaamheidscentrumzoeterwoude.nl
info@duurzaamheidscentrumzoeterwoude.nl

Het hele weekend vrij entree,
dus geen eigen consumpties mee.
Het is niet de bedoeling dat je je eigen gerechten of
drankjes meeneemt.

Zondag 26 juni (vervolg)
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.

Lak- en vakwerk
sinds 1980

Je spullen een andere kleur
geven? Bij Laque spuiten we
je meubels, keukenkastjes
en meer. Welke spuitdaging
heb jij voor ons?
LAQUE
071 74 00 013
www.laque.nl

Dé integraal
specialist in
de openbare
ruimte

Stroop je mouwen op!
Word servicemonteur
bij Jungheinrich.

13.00 uur
Circusspeelplaats Circus Ravioli
	Ga in de open circuspiste op zoek naar jouw verborgen talenten. Je kan
oefenen met balletjes, doekjes, bordjes, diabolo’s, maar ook: koorddansen,
ballopen en eenwielfietsen. De circusdocenten leren je uitdagende trucs en
natuurlijk letten ze op jouw veiligheid.
13.00 uur
Belle
	Ook dit jaar is er weer een prinses aanwezig op de kindermiddag.
Het is niemand minder dan Belle. Zien we je daar? Dan kunnen jullie samen
op de foto of gezellig even kletsen. Tot dan!
14.00 uur
Glittertattoos
	Hou je ook zo van glitters? Wij wel! Kom daarom bij ons de mooiste glittertattoo zetten! We zitten er tot 16.00 uur.

Heftrucks repareren vanuit huis?
Zelf je planning bepalen, werken
met het beste gereedschap, je eigen
servicebus voor de deur en de nodige
support van de binnendienst.
Bij Jungheinrich zorgen we goed
voor onze servicemonteurs,
want jíj bent het visitekaartje
van ons bedrijf.
www.vermeulengroep.com
info@vermeulengroep.com

13.00 uur
Levend tafelvoetbal
	Tafelvoetbal, wie kent het niet? Je hebt het vroeger vast wel een keer
gespeeld. Tijdens het Dorpsfeest tillen we het tafelvoetbal naar een hoger
Mede mogelijk
level met levend tafelvoetbal!
gemaakt door:
	Bij het levend tafelvoetbal mogen kinderen van alle verschillende leeftijden
Omnia Visuals
meedoen. Doordat een levend tafelvoetbalwedstrijdje bestaat uit 2 teams
van 6 tegen 6 hebben we ook ruimte voor een heleboel enthousiaste kinderen. Natuurlijk werken we met de nieuwste doellijntechnieken en ook de
VAR kan worden opgeroepen als dat nodig is.
	Meld je aan via www.dorpsfeestzoeterwoude.nl Je kan ook inschrijven op
het veld vanaf 12.00 uur.

Benieuwd naar jouw taken,
je collega’s of direct solliciteren?
www.werkenmetheftrucks.nl

14.00 uur
K’dans
	Op het terrein van de skeelerbaan verzorgt K’dans weer een spetterend
optreden.
14.30 uur
Verteltheater met handpoppen
	Pauline Delfos leest leuke verhalen op een interactieve manier voor aan
dreumes, peuter en (groot)ouders. De Kamishibai (Japans verteltheatertje)
en handpoppen zijn er ook weer bij.
15.00 uur

Muziekworkshop
Plezier maken met muziek!
	St. Jan’s Fanfare en VIOS organiseren gezamenlijk een muzikale workshop
voor jong (& oud). Maak op een speelse manier kennis met muziek en probeer alle instrumenten zelf uit.

15.30 uur
Verteltheater met handpoppen
	Pauline Delfos leest leuke verhalen op een interactieve manier voor aan
dreumes, peuter en (groot)ouders. De Kamishibai (Japans verteltheatertje)
en handpoppen zijn er ook weer bij.
17.00 uur
Oktoberfest
	In plaats van de barbecue organiseren we dit jaar als afsluiter een lekker
fout Oktoberfest. Geniet van Bratwurst mit Sauerkraut en flinke pullen bier.
Koop voor 4 munten een volle pul met bier, en laat deze voor 2 munten
bijvullen. Kom in de stemming met de originele Tiroler muziek van de
Heckeländer Musikanten, zing mee met de foute schlagers van dj Otto
Wunderbar en dans op de aanstekelijke muziek van de coverband Slingshot.
Bist du dabei?!

Gevelbouw op hoog niveau

Heckeländer Musikanten
	De Heckeländer Musikanten spelen de originele Tiroler muziek. Een goed
begin om de avond mee te beginnen.
Slingshot
	Deze sympathieke en energieke 9-mansband met rockende gitaren en een
opzwepende blazerssectie, blaast je omver met herkenbare en
dansbare nummers van af de jaren ‘60
tot nu. Probeer maar eens niet mee
te zingen met alle hits en herkenbare tracks die voorbij komen!

Prince Cladding-Obdam is een specialist op het gebied van gevelbouw.
Wij zijn betrokken vanaf het offertestadium en begeleiden elk project van A
tot Z. Wegens onze groeiende organisatie zoeken wij een fulltime
Werkvoorbereider om ons team te versterken.
Heb jij zin om aan uitdagende projecten te werken? Ben je kwaliteitsgericht,
zelfstandig en beschik je over goede communicatieve vaardigheden?
Dan zoeken wij jou!
Kijk voor meer informatie over ons bedrijf of deze vacature op onze website.
Of stuur vandaag nog een e-mail naar: info@princecladding-obdam.nl
Energieweg 48 | 2382 NL | Zoeterwoude-Rijndijk
www.princecladding-obdam.nl

Otto Wunderbar
	Kein Otto, kein party!
	Hij is de Koning van de Après Ski,
Doctorandus Oktoberfest, Prins Carnaval
en Chef du Festival. Otto staat garant voor
PARTY OHNE ENDE!

vooraankondiging
start verkoop

OP DE HOEK PRODUKTIEWEG /
INDUSTRIEWEG, ZOETERWOUDE

25 BUSINESS UNITS
Hoogwaardige en duurzame
ontwikkeling.
Uitstekend bereikbaar via de A4,
N11 en het OV.
Royale parkeergelegenheid voor de deur.
Geschikt als bedrijfsruimte, opslagruimte,
of belegging in onroerend goed.

Streven is om in de zomer van 2022 te starten met de verkoop.
Schrijft u zich in om op de hoogte te blijven.
Stuur een e-mail naar info@joenit.nl of bel 071 522 72 25.
Kijk op www.joenit.nl voor meer informatie.

ONTWIKKELING EN REALISATIE: JOBO DE BOUWERS
WWW.JOBODEBOUWERS.NL

Omnia Visuals is een Zoeterwouds productiebedrijf.
Op zoek naar een bedrijfsvideo, livestream, aftermovie
of iets audiovisueels gerelateerd?
Wij kunnen het verzorgen!
• Bedrijfsfilm
• Livestream
• Aftermovie
• Social Media
• Eigen studio
• Audio
• Drone beelden
Voor meer informatie:
stephan@omniavisuals.nl

www.omniavisuals.nl
06-41442772

P. van Kampen
verbouwingen
Zuidbuurtseweg 62
2381 AG Zoeterwoude
T: 071 580 12 41

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.

Kom jij ons team versterken?
Kijk op werkenbijovivo.nl
Ovivo Holland B.V.
Energieweg 1
2382 NA Zoeterwoude
The Netherlands

+31 71 589 92 18
info.nl@ovivowater.com
ovivowater.nl

Weipoortseweg 46
OVIVO Holland
Like ons:

2381 NE ZOETERWOUDE
Tel. 06 21673415

De rijschool met ruim 45 jaar ervaring!

"Een goede en GESLAAGDE rijopleiding".
Voor meer info:

Stefan:
071-580 13 45 / 06-15 06 51 08*
* Tijdens het lesgeven neemt de instructeur zijn telefoon niet op, dus spreek dan een bericht in en je wordt teruggebeld.

terw
Zoe

vandermeijtimmerwerken@hotmail.com

We geven autorijles in Zoeterwoude, Stompwijk, Leiden, Hazerswoude en omstreken en je
wordt al�jd opgehaald (desnoods van school of sta�on) en weer thuis gebracht (of naar
school of sta�on).

www.autorijschoolstoﬀer.nl

HOBBYCENTRUMoude

30 COUNTRIES WORLDWIDE

THE INDEPENDENT
GSSA PARTNER

TAILORED CARGO
OUTSOURCING
DIGITALIZATION & ANALYTICS
TRUCKING & HANDLING
SOLUTIONS

www.ﬂyus.aero

Attracties

huren?
- Springkussens
- Stormbanen
- Rodeostieren
- Attracties

www.vcompany.nl

www.drukkerijdeboer.nl

Die Heckeländer Musikanten

Vrienden van Dorpsfeest Zoeterwoude

("") Tandartsenpraktijk

Het Dorpsfeest is een leuke gelegenheid om weer lekker bij te kletsen met oude
bekenden en er is altijd wel iets te beleven. Vrienden van het Dorpsfeest hebben een
streepje voor.

\ç:'

""ZWALUW

Maar maximaal 150 mensen van 18 jaar of ouder kunnen vriend van Dorpsfeest
Zoeterwoude worden en een welkomstpakket van € 25 bestellen.
Dit pakket bevat:
•
Drie consumptiemunten
•
Een speciaal stoffen polsbandje 2022
•
Kans op een meet en greet met Django Wagner
•
Automatisch kans op de prijzen van de jaarlijkse loterij.

NIEUWE PATIËNTEN

zijn van harte welkom!

Schrijf op tijd in via www.dorpsfeestzoeterwoude.nl en haal met de bevestiging het
welkomstpakket op bij de kassa. Zo zorg je ervoor dat wij ook volgend jaar een
spetterend feestweekend kunnen organiseren.

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

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

De Baggercross wordt
mede mogelijk gemaakt door:

TANDARTSPRAKTIJK
ZWALUW

Algemene tandheelkundige zorg
Kindermondverzorging
Implantaten
Prothese en klikprothese
Mondhygiëniste

NEEMinformatie
CONTACT
VOOR
en advies

(9 071 580 1005
@ info@tandartspraktijkzwaluw.nl

.tandartspraktijkzwaluw.nl

Agrarisch Zoeterwoude
PK Trucks Holland
Gebr. Onderwater
Van Vliet automotive
ROEP Hoveniers
Van Veen Assurantiën BV
Ovivo Holland BV
Versteegen Auto’s

Het Dorpsfeest Zoeterwoude 2022 wordt mogelijk gemaakt dankzij onze sponsors:
DBG Media
Gebr. Paardekooper
Proles Automatisering
Exodus Music and Light Show
Autorijschool Stoffer
LT Sound
De Meester Café en Zalen
Gemeente Zoeterwoude
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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

A. Pieterse Aluminium Puien
A. van Velsen Transport BV
Aannemersbedrijf Hans de Boer
Anicura ‘t Leidse Land
AS Service & Verhuur
Autobedrijf Van Leeuwen
Boerderij ‘t Geertje
C.Q.L. de Jong en Zn.
Combimas
Crematie- en uitvaartverzorging C.G. J. Onderwater
De Bruin & Zn. Rietdekkersbedrijf B.V.
De Grimsport / Hobbycentrum Zoeterwoude
Delta Fiber Netwerk
Die Barle - Melkvee & Pluimvee
Drummen met Sytse
Duivenvoorde Transport
Duurzaamheidscentrum Zoeterwoude
EHBO Zoeterwoude
Envico Environment Control B.V.
Eterij & Drinkerij ‘Eigenwijs’
Fire Control beveiligingen B.V.
Firma Bakkerij ‘t Watertje
FlyUs
Fotostudio van Bemmelen
Frankenbol & bij-mei.nl
Fred de Koning Hoveniers en loonbedrijf
Gebr. Onderwater
Gebroeders De Jong
Groente & Fruit Paradijs Huub van Teijlingen
Heineken
IJsboerderij De Jong
In uit voering
Installatiebedrijf Van der Poel
Jan van der Meer Transport
Jeroen Verhagen Transport Zoeterwoude
Jobo de Bouwers
John van Logchem Loodgieters & Installatiebedrijf
Jumbo Supermarkt Zoeterwoude
Jungheinrich Nederland BV
Kaasboerderij Captein
Kempen Autoschade bv
Keurslagerij Van der Geest
Klankbart
Kontent Structures
Kratje.com
Laque Spuiterij

Loonbedrijf van der Poel
Loonbedrijf van Meurs B.V.
Loonbedrijf Willem van der Drift
LOXAM
Melkveebedrijf Hoeve Ons Genoegen
Met bloemen
Multi Therapeutisch Centrum
MZ Beveiliging
Omnia Visuals
Ovivo Holland B.V.
P. van Kampen
PK Admin
PK Trucks holland
Plan A
Poel & Poel Bouw en Aannemersbedrijf
Primera Voorschoten, Alphen a/d Rijn & Leiderdorp
Prince Cladding Obdam
PRM Praktische Communicatie
Prodeba B.V.
R. Van Veen Transport
Renewi
Rijneke Boulevard
Roep Hoveniers
Rudeboy Media
Salon Jij & Ik
Scheria Kip Kalkoen Wild
Schildersbedrijf David van Rijt & Zn
Schuur Verzekeringen en Advies
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude
Stucadoorsbedrijf Tjade
Suntec Zonwering
Tandartspraktijk Zwaluw
Tijssen Financieel Advies
Tijssen Goed voor Dieren B.V.
Van den Bergen | afgewerkte olie
Van der Hoeven & Verhagen BV
Van der Hulst Kunststof kozijnen
Van der Meij Timmerwerken
Van Veen Assurantiën BV
Van Vliet Automotive
Van Wingerden Machinale Houtbewerking
Vcompany Attracties en partyartikelen
Vermeulen Groep
Versteegen Auto’s B.V.
VKSA Advies
Vreeburg Elektra
Willems plakletters
WTC PRODUCTS B.V.
Yoga in Zoeterwoude
Yooswim
Yvonne Buijs Uitvaartbegeleiding
Zandbergen World’s Finest Meat
Zangstudio ‘The Voice’
Zobeko Aluminium B.V.
Zorgcentrum Roomburgh
Zuivelboerderij “De Leidse Kaas Koe”

Meld je
aan vóór
6 juli
2022

Wij wensen
Zoeterwoude
een geweldig
Dorpsfeest!
Vergeet niet om je vóór 6 juli aan te
melden voor glasvezel in jouw woning!

deltanetwerk.nl

