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10 jaar Dorpsfeest Zoeterwoude BEDANKT!

Toen we 10 jaar geleden begonnen met het dorpsfeest hadden we nooit 
durven dromen dat we nu zijn waar we staan. Sterker nog, nadat we de 
beslissing hadden genomen om het te gaan organiseren sloeg de twijfel 
toe. ‘Zit Zoeterwoude eigenlijk wel te wachten op een dorpsfeest?’ ‘Gaan 
we wel uit de kosten komen?’ ‘Wat als...?’ Kortom, meer vragen dan antwoorden. Uiteindelijk 
hebben we de knoop doorgehakt en zijn er volledig voor gegaan.

We hadden natuurlijk wel een idee hoe een dorpsfeest eruit zou moeten zien, maar geen 
enkel idee over de omvang. Ja, toen we bij de burgemeester zaten en de vraag werd gesteld 
hoeveel bezoekers we verwachtten was het antwoord: meer dan 8.000. Want het dorpsfeest 
organiseren we immers voor heel Zoeterwoude!

Die 8.000 halen we dan weer net niet, maar we zijn lekker op weg. Elk jaar zien we meer en 
meer bezoekers die de weg naar het dorpsfeest weten te vinden. Bezoekersaantallen zijn voor 
ons niet heilig, gezelligheid wel. Maar gezelligheid kun je niet maken, dat ontstaat spontaan. 
Wat we zien is dat families het dorpsfeest aangrijpen om een soort reünie te organiseren, maar 
ook dat buurtgenoten samen op stap gaan om te genieten van het dorpsfeest. En zo zijn we 
dicht bij onze doelstelling om Zoeterwoudenaren dichter bij elkaar te brengen.

Een andere doelstelling is tijdens het dorpsfeest een podium te bieden aan clubs die iets willen 
organiseren of demonstreren. Het principe is: wij faciliteren, de clubs organiseren. We hebben 
een podium of vloer, licht- en geluidsinstallatie, tafels, stoelen, banken, water, etc., etc., maar 
organiseren doen we niets, dat laten we aan de verenigingen en clubs over.

Wat ik bijna van het dak zou willen schreeuwen is dat ik trots ben. Trots op iedereen die de 
afgelopen 10 jaar heeft geholpen het Dorpsfeest Zoeterwoude tot een succes te maken. Want 
dat is het, je moet er wat van willen maken. Als je niet de wil hebt een feest te organiseren 
en dat voor meer dan een jaar te willen doen, dan wordt het niets. Zonder de tomeloze inzet 
van de talloze vrijwilligers en niet te vergeten de sponsors hadden we nooit zover kunnen 
komen. Elk jaar weer merken we dat het gaat kriebelen. Niet alleen bij ons maar ook bij de 
vrijwilligers. Als het april is geweest komen de vragen ‘Of je er alweer zin in hebt?’ En dan is 
het antwoord zonder uitzondering bevestigend.

Ik durf ook gerust te stellen dat zonder de sponsors het hele dorpsfeest nooit had kunnen 
ontstaan. Zij zijn het die ons elk jaar weer een stevige basis geven waarop we verder kunnen 
gaan. Vooraf moeten we ongeveer alle rekeningen betalen en tijdens het dorpsfeest moeten 
we zorgen dat we de gemaakte kosten weer terugverdienen. Zij verdienen het extra onder de 
aandacht te worden gebracht. Dank voor de jarenlange steun!

Last but not least mag ik natuurlijk niet degenen vergeten waar het dorpsfeest voor is. 
Namelijk u als inwoners van Zoeterwoude. Je kunt organiseren wat je wilt, maar zonder 
bezoekers zal het nooit wat worden. Sommigen van u waren er vanaf het allereerste 
begin bij, anderen ontdekten later dat het dorpsfeest eigenlijk een 
heel leuk feest is. Maar of u nou een van de eersten was of later bent 
aangesloten, we zijn blij met uw komst. 

Mag ik u weer begroeten tijdens het Dorpsfeest Zoeterwoude 2019?

Mathieu Paardekooper, Voorzitter Stichting Dorpsfeest Zoeterwoude

Partners van het Dorpsfeest

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

MUSIC AND LIGHT SHOW

SDZ

 JAAR



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

Showroom: Kerklaan 2 Zoeterwoude

Geopend: Vrijdags van 10.00 - 16.00 uur

Overige dagen op afspraak

Alle informatie vind je ook op onze website: www.dorpsfeestzoeterwoude.nl

Word vriend van het Dorpsfeest op Facebook.

UW TOTAAL INSTALLATEUR

Duurzaamheid en Comfort
in uw woning?

Bel ons voor een 
vrijblijvend gesprek:

071-341 6808



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 aan-
bieding: 6 loten voor € 5.

Prijs per lot € 1

1e prijs   Opoefiets, aangeboden door De Grimsport/Hobbycentrum Zoeterwoude

2e prijs  Fotoshoot in de studio, incl. vergroting, aangeboden door  
Fotostudio van Bemmelen 

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

•   Cadeaubon t.w.v. € 30 aangeboden door Salon Jij en ik.
•  Waardebon voor een taart van 20 personen, aangeboden door Bakkerij ‘t Watertje.
•  Cadeaubon 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.
•  3x Cadeaubon, aangeboden door Kaaswinkel Boer en Goed. 
•  Wereldwinkelpakket, aangeboden door Wereldwinkel Zoeterwoude.
•  2x Plantenbon van € 15 aangeboden door Bloemsierkunst Pierrot.
•  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 en Alphen a/d Rijn

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.

Het bestuur van SDZ wenst je 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
SDZ6 loten voor

€ 5



 WWW.TUIATHOME.NL/AMANDA-VANDERDUIM
Zoeterwoude-Rijndijk  amanda.van.der.duim@tui.nl

AMANDA VAN DER DUIM
06 30573887 Amanda

TaH Amanda van der Duim adv 128x40mm apr19.indd   1 26-04-19   15:06

gevelwerken zoeterwoude

Duurzame 
afvalinzameling
Rolcontainers 

Afvalcontainers 

T. 071-5892900

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

Donderdag 20 juni
20.00 uur  Bingo

Vrijdag 21 juni
14.00 uur  Opening/Klaverjassen/Rummikub
19.00 uur  Baggercross
21.00 uur  Q Music The Party met het foute uur
 Het Feestteam
Zaterdag 22 juni
11.30 uur  Luchtkussenfestival
12.30 uur Verteltheater met handpoppen
13.00 uur  Knutselen met de JAR 

Cupcakes versieren 
Glittertattoos 
Schminken

 Goochelaar Marc
 Graffiti op canvas
 Prinses Fiona
 Minikinderboerderij
 De Groene ontmoeting
13.30 uur Kokkerellen met de scouting
 Verteltheater met handpoppen
14.00 uur Skeeleren 
14.30 uur   Muziekworkshop Rijntamboers, St. Jan’s Fanfare en Vios
16.00 uur  Kinderbingo
21.00 uur  The Originals

Zondag 23 juni
08.00 uur  Dauwtrappen (wandelen)
12.00 uur  Luchtkussenfestival 

Zoeterwoudse Landbouwspelen 
Darttoernooi

  The Voice 
Linedance door Sweetwood Country Dancers 
Pannatoernooi 

13.30 uur Optreden K’dans
14.00 uur Demonstratie skeeleren-kortebaanwedstrijd en marathon
17.00 uur  Optreden VIOS, Rijntamboers en St. Jan’s Fanfare
17.30 uur  Dorpsbarbecue
19.00 uur  Groen & Hard
 Waterproof shampoo



Donderdag 20 juni

20.00 uur  Bingo 
Het bekendste spelletje van Nederland ook dit jaar weer bij het Dorpsfeest. 
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 gevulde boodschappentas t.w.v. € 25 voor de kleine, en 
een t.w.v. € 50 voor de grote bingo.

 

7
910

 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.

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!

QUAERITE ET INVENIETIS

All kinds of technical raw materials

or food ingredients



vandermeijtimmerwerken@hotmail.com 

Verkrijgbaar bij
Zoeterwoude

Rob & Miranda
Boerenambacht

(H)eerlijk streekproduct

ERVAAR

HET ZELF

Met Bloemen
Dorpsstraat 5
2381EK Zoeterwoude
071 580 30 49

Vrijdag 21 juni

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

Liesbeth Bloemen.

14.00 - 17.00 uur  Klaverjassen/Rummikub 
Zoals elk jaar wordt dit evenement 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. 

 
 Lubbe Reizen en Zorgcentrum Roomburg verzorgen het gratis vervoer.
 Vertrek Eendenkooi: 13.30 uur
 Vertrek Stompwijk (De Bles) 13.30 uur
 Vertrek Huize Emmaus: 13.45 uur

 Het is niet mogelijk om met eigen vervoer op het terrein te parkeren.
 Parkeren kan uitsluitend op het parkeerterrein.

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

06 4343 3352
info@roephoveniers.nl
Roephoveniers.nl 

Schenkelweg 81
2381 AL Zoeterwoude

Advies   ●   Ontwerp   ●   Aanleg   ●   Onderhoud

Uitvaartverzorging
C.G.J. Onderwater

“Dicht bij de mensen”

Dijk 1a, 2731 AA Benthuizen
Mail: info@cuo-zm.nl
Web: www.cuo-zm.nl

Tel.: 079 - 3422906
Dag en nacht

HOBBYCENTRUM
Zo
ete

rwoud
e

Zuidbuurtseweg 62
2381 AG Zoeterwoude

T: 071 580 12 41 



Voor een s tralende

toekoms t!

Zonnepanelen
Zonneboiler
Warmtepomp

“Voor een stralende toekomst!“

www.wijsmanduurzaam.nl

door ons gemaakt in 
iedere maat en uitvoering

PRODUKTIEWEG 32 • 2382PC ZOETERWOUDE • 071-5414934
WWW.PIETERSE-ALUMINIUM.NL • INFO@PIETERSE-ALUMINIUM.NL

!

Aanbieding:
8 oliebollen voor € 6.

Vrijdag 21 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

 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.

21.00  uur Q Music The Party met het foute uur
  Dit feest is precies wat de titel al zegt, alle hits uit het 

Foute Uur van Q Music, die er voor zorgen dat het één grote “OJAAAAAA” 
avond wordt! Feesten, dansen en zingen op de muziek die zo fout is dat 
het weer goed is. De dj’s van Q Music vinden net de klappers die je eigenlijk 
alweer vergeten was, maar waarvan je blij wordt ze weer te horen!

 Het Feestteam
  Niet alleen in het Zuiden van Nederland kunnen ze een feestje bouwen, ook 

in Zoeterwoude weten we hoe dat moet! De eerste avond van het Dorps-
feest wordt afgesloten met een spetterend optreden van Het Feestteam.

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 de barbecue verkoopt ijsboerderij De Jong overheerlijk boerderij-ijs.



Hoge Rijndijk 32
www.eigenwijsleiden.nl

de lekkerste spare-ribs van de wereld en Leiden



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

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 22 juni

12.00 uur Luchtkussenfestival
  Op het feestterrein staan diverse luchtkussens 

opgesteld waar je al je energie kwijt kan.

12.30 uur  Verteltheater met handpoppen
  Leuke verhalen worden op een interactieve manier voorgelezen aan dreu-

mes, peuter en (groot)ouders.  
De Kamishibai (Japans verteltheatertje) en handpoppen zijn er ook weer bij.

13.00 uur Knutselen met de JAR
  Maak onder andere kinetisch zand, mini-windmolens en nog meer leuke 

dingen! Wat lekkers en limonade staan voor je klaar. Neem in ieder geval 
een afsluitbaar bakje mee en zorg voor een tasje om je knutsels mee naar 
huis te nemen. Belangrijk: meld je van tevoren aan bij Rianne:  
rianne2vdende@gmail.com.

13.00 uur  Minikinderboerderij
  Voor de allerkleinsten en iedereen die dieren leuk vindt. Boerderij ’t Geertje 

neemt een heleboel jonge geitjes mee. En iedereen mag ze vasthouden, 
aaien, en bekijken.

13.00 uur De Groene ontmoeting
  Deze middag kun je zelf boomstammetjes zagen, waar je weer de mooiste 

dingen van kan knutselen. Of maak een mooie natuurkaart. Benieuwd 
wat voor kleine beestjes er allemaal leven in het bos? Dat gaan we eens 
bekijken.

13.00 uur Cupcakes versieren
  Bij de dames van Plan A kan je weer cupcakes versieren. Zij 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  Glittertattoos
  Hou je ook zo van glitters? Wij wel! Kom daarom bij ons de mooiste glitter-

tattoo zetten! We zitten er tot 16.00 uur.

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  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.

Van Wingerden 
Machinale Houtbewerking



 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

Jos van der Lubbe



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

KUNSTSTOF KOZIJNEN, RAMEN & DEUREN

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

www.vdhulstkunststofkozijnen.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.

SDZ

Dit jaar wordt het Dorpsfeest Zoeterwoude voor de 10e keer georganiseerd. Dat laten wij 
natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Hang de jubileumposter uit het midden van het 
boekje op een vanaf de straat goed zichtbare plek en maak kans op een mooie prijs:  
twee dinerbonnen voor elk twee personen bij De Meester.
Voorafgaand aan het dorpsfeest bepalen we welke twee posters het meest zichtbaar 
opgehangen zijn.

Op zaterdag 22 juni worden de prijswinnaars bekend gemaakt, de uitslag wordt 
gepubliceerd op Facebook en de website. De winnaars krijgen de prijs thuis overhandigd.

 JAAR
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Zaterdag 22 juni (vervolg)

13.00 uur Graffiti op canvas
  Doe mee en creëer je eigen graffiti canvas! 
  De mensen van de Urban Art Studio maken jouw naam op een kleurige 

canvas, daarna mag je zelf aan de slag. Met verfstiften kan je de graffiti 
helemaal pimpen tot jouw persoonlijke masterpiece en heb je na afloop een 
echt graffiti kunstwerk aan de muur hangen! Wees er snel bij, want op is 
op!

13.00 uur Prinses Fiona
  Ook dit jaar is er weer een prinses aanwezig op de kindermiddag. Het is 

niemand minder dan Fiona, de prinses uit Shrek. Zij wordt vergezeld door 
lord Farquat, een van de andere karakters uit de eerste Shrekfilm. Zien we je 
daar? Dan kunnen jullie samen op de foto of gezellig even kletsen. Tot dan!

13.30 uur  Verteltheater met handpoppen
  Leuke verhalen worden op een interactieve manier voorgelezen aan dreu-

mes, peuter en (groot)ouders. De Kamishibai (Japans verteltheatertje) en 
handpoppen zijn er ook weer bij.

13.30 uur  Kokkerellen met de Scouting 
Altijd al willen ervaren hoe de Scouting lekkernijen boven een kampvuur 
bereidt? Of gewoon zin om gezellig met de Scouting te kokkerellen 
boven het kampvuur? 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.

14.00 uur Skeeleren 
  Bij IJsclub Zoeterwoude kan je sinds dit voorjaar skeeleren op de fonkelnieu-

we baan op Veld 11. Trots willen zij in het feestweekend de jeugd en spor-
tievelingen de skeelersport laten zien en ervaren. Vanmiddag kan de jeugd 
tot 13 jaar kennis maken met de skeelersport. Je kan skeelers en bescher-
ming lenen zolang de voorraad strekt. Dit wordt geregeld door begeleiders. 

14.30 uur   Muziekworkshop  
Georganiseerd door Rijntamboers, St. Jan’s Fanfare en VIOS.

  Plezier maken met muziek! De Rijntamboers, St. Jan’s Fanfare en VIOS or-
ganiseren gezamenlijk een muzikale workshop voor jong (& oud). Maak op 
een speelse manier kennis met muziek en probeer alle instrumenten zelf uit. 
En speel op zondag al mee met de gezamenlijke orkesten tijdens de BBQ!

L O T E R I J Z E S K A M P J D O R L

N I E R R E T P O S T E R S I T P S A

F B A R M E D E W E R K E R R E N N V

E L O T E N V E R K O P E R E L E E I

D S E T T Z B A R B E C U E D U V S T

U N J O E E J U B I L E U M R C R S S
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ZESKAMP
ZOETERWOUDE

Feestelijke woordzoeker

Feestelijke woordzoeker

We geven drie prijzen weg: 5 consumptiemunten.
Ga naar https://www.dorpsfeestzoeterwoude.nl/oplossing en vul de oplossing van de puzzel 
in. Geef tevens je naam en adresgegevens* op.
Je kan de oplossing, voorzien van naam en adresgegevens*, ook inleveren bij Met Bloemen, 
Dorpsstraat 5 in Zoeterwoude. De uiterste aanleverdatum is vrijdag 14 juni a.s.

Oplossing

Naam

Straat

Postcode

Plaats

* De adresgegevens zullen na afloop van het dorpsfeest vernietigd worden. 



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

Zaterdag 22 juni (vervolg)

16.00 uur  Kinderbingo
  Net als vorig jaar hebben ook nu weer een kinderbingo. Om 15.30 uur be-

ginnen we met de verkoop van de boekjes. We beginnen om 16.00 uur met 
de eerste ronde en verwachten rond 16.30 uur klaar te zijn. We hebben dit 
jaar andere bingoboekjes: een boekje kost € 1 en voor het hele blad met 6 
bingoboekjes betaal je € 5. Geen kind gaat deze dag met lege handen naar 
huis! 

21.00 uur  The Originals
  The Originals spelen alles op verzoek. Maar dan ook echt álles. Op verzoek! 

Noem een liedje, vraag het aan en The Originals spelen het direct. Jij staat 
centraal in de show, want vanaf het verzoekjespodium midden in ‘de zaal’ 
bepalen jullie zelf wat The Originals spelen. Kortom, wat is jouw favoriete 
liedje? Reken maar dat The Originals het spelen!

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

Bruis jij van energie en kan jij het verschil 
maken voor onze cliënten?  

Wij zijn ook een hele leuke werkgever 😉😉  

 
 
 
 
 
 
 

www.werkenbijprodeba.nl  
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Trotse mede sponsor
van het 
Zoeterwoudse 
Dorpsfeest

Jumbo Jan en Teresa Versluis

Zondag 23 juni

08.00 uur Dauwtrappen (wandelen)
   Dit jaar starten we alleen vanaf het feestterrein. We verzamelen om 07.45 

uur en vertrekken om 08.00 uur. De route is ongeveer 10 kilometer en voert 
door de prachtige omgeving van Zoeterwoude. Halverwege wordt er ge-
stopt voor een kopje koffie. 

 Tip: denk aan goede wandelschoenen.

12.00 uur Luchtkussenfestival
  Op het feestterrein staan diverse luchtkussens opgesteld waar je al je ener-

gie kwijt kan.

12.00 uur Zoeterwoudse Landbouwspelen
  Wat was het leuk vorig jaar: de “Zoeterwoudse Landbouwspelen”; actief op 

de zondag! Ook dit jaar kan je kennismaken 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 “Kam-
pioen Zoeterwoudse Landbouwspelen 2019”. Onder de teams die met hun 
outfit het motto “Landbouw” het beste uitdragen, verloten we een origina-
liteitsprijs.

  Meld je aan voor dit geweldige spektakel als vriendengroep, familie, col-
lega’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. tele-
foonnummer en e-mailadres), het aantal teamleden en of het team bestaat 
uit mannen/vrouwen/gemengd.

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 niet de bedoeling dat 

je je eigen gerechten of drankjes mee neemt.

 JAAR



Zondag 23 juni (vervolg)

12.00 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 win-

naars- 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.

12.00 uur  The Voice
  De leerlingen van zangstudio The Voice laten, afgewisseld door linedance-

optredens van de Sweetwood Country dansers, hun repertoire horen.

12.00 uur  Linedance door Sweetwood Country Dancers
  De Sweetwood Country dansers geven een impressie van diverse dansen op 

countrymuziek en hedendaagse popmuziek. Hun optredens worden afge-
wisseld door optredens van zangstudio The Voice.

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 doel-
punten.

13.30 uur Optreden K’dans
 Kom kijken naar een spetterend optreden van K’dans.

14.00 uur Demonstratie skeeleren-kortebaanwedstrijd en marathon
  De ijsclub organiseert kortebaanwedstrijden en een marathon voor de leden 

van de ijsclub. Houd de Facebookpagina in de gaten voor de precieze tijden.

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. Dit jaar spelen de bands 
ook gezamenlijk een aantal stukken.

Wattstraat 11C,  2723 PZ Zoetermeer
079 750 4908

info@abczoetermeer.nl  www.abczoetermeer.nl

Huur nu bij  
abc zoetermeer uw  

springkussen en stormbaan. 

En we hebben nu ook een 
ruimte om uw kinderfeestje te 
vieren. 
 
Dit doen wij  
samen met  
All in One  
Kinderfeestjes



Financieel Advies

BankzakenHypotheken

Als Zelfstandig Adviseur bieden wij exclusief de betaal- en 
spaarproducten aan van RegioBank.

Ook staan wij klaar om u te helpen met persoonlijke aandacht en 
vakkundig advies bij al uw financiële beslissingen. 

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

Info@tijssenfa.nl – www.tijssenfa.nl

Tijssen
Zondag 23 juni (vervolg)

17.30 uur  Barbecue
  Ook dit jaar organiseert Keurslagerij Van der Geest weer de oude ver-

trouwde dorpsbarbecue. Aanmelden hiervoor kan door middel van onder-
staande bon. Vul de bon in en reken deze af in de winkel, Dorpsstraat 31 in 
Zoeterwoude. Uiterste inleverdatum is vrijdag 21 juni tot 20.00 uur.

  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 bevesti-
gingsmail. 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 20 juni. Daarna zijn de 
pakketten alleen nog op vrijdag 21 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 maxi-
mum te stellen aan het aantal pakketten. Hierdoor kunnen wij ook tijdens 
mindere weersomstandigheden iedereen voorzien van een geweldige  bar-
becuesfeer in de feesttent. 

  Zien we je ook weer terug, terwijl je een hamburger, saté of kipfilet aan het 
grillen bent?

 Loterij
  Vanwege organisatorische omstandigheden vindt dit jaar 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  Groen&Hard
  Groen&Hard is een jaren ’60, ’70 en soms jaren ’80-coverband uit onze eigen 

Zoeterwoudse Weipoort. Met de muziek houdt de band de rijke muzikale 
traditie van Zoeterwoude levend, waar bands als The Shoes furore maakten. 
Elk optreden van de band is een feest, veel improvisatie, altijd anders.

 Waterproof Shampoo
  Deze band treft geen halve maatregelen en dendert met een flinke dosis 

energie binnen om de boel op z’n kop te zetten. De mannen van Water-
proof Shampoo brengen een ramvolle show met zo-die-zag-ik-niet-aan-
komen-hits, verbluffende medleys en je-kan-niet-anders-dan-meeblèren-
momenten.

Worldwide Experts in Water Treatment



Ook de Sinterklaasintocht wordt georganiseerd door SDZ

Herbestemming Rijksmonument naar 9 woningen aan de Oude Rijn te Leiden



 

•  

Werken bij Jos van der Lubbe  
Wij zoeken nieuwe collega’s!  
Interesse?  
Kijk voor meer informatie op 
www.josvanderlubbe.nl 

 

Jos van der Lubbe Projecten BV is een aannemersbedrijf 
gespecialiseerd in kabel-, leiding- en laswerken. Wij voeren werken 
uit in de ondergrondse infrastructuur in binnen- en buitenland. 
Kwaliteit en vakkennis staan bij ons hoog in het vaandel en door 
de brede expertise en platte organisatie zijn we zeer flexibel. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ovivo Holland B.V.   OVIVO Holland 
Energieweg 1 T : +31 71 589 92 18 Like ons: 
2382 NA Zoeterwoude E : info.nl@ovivowater.com 
The Netherlands I : ovivowater.nl      
 

 

Op zoek naar een nieuwe technische uitdaging? 

Neem contact met ons op!!! 

Een mooi afscheid
creëert een

nieuwe herinnering
Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt. 
Samen met jou regel ik een uitvaart die eigen is en 
helemaal bij je past. 

Ook als je je wilt oriënteren op je eigen uitvaart, dan 
kun je vrijblijvend met mij een afspraak maken. 
We leggen je wensen vast, wat jou en je nabestaanden 
rust en duidelijkheid geeft.

uitvaartbegeleiding

Voor een uitvaart in Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en omgeving. 
Met iedere uitvaartverzekering kun je bij mij terecht. Dag en nacht bereikbaar.

www.inekevandersalm.nl     info@inekevandersalm.nl     06 52 679 423



Meerpolder 1
2717 PA Zoetermeer
www.jglijnisbv.nl
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P.  van  Kampen 
verbouwingen

Weipoortseweg 46
2381 NE  ZOETERWOUDE

Tel. 06 21673415

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 inleverda-
tum is vrijdag 21 juni tot 20.00 uur.

Dit jaar kan je niet alleen in de winkel het pakket bestellen, maar ook via de webshop op
www.dorpsfeestzoeterwoude.nl. 

Bestelbon Dorpsbarbecue
 Aantal
Menu Junior:   x  à €  8,75 =  €
Menu Small  x à €  12,30 =  €
Menu Medium:  x à €  15,50 =  €
Menu Large:  x à €  17,00 =  €
Menu Vegetarisch: x à €  12,50 =  €
               Totaal
Naam:
Adres:
Tel. nr:

!

Uiterste inleverdatum: vrijdag 21 juni tot 18.00 uur. Na inlevering van uw bestelling ontvang je een afhaalticket.

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.

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 € 17,00

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

per persoon € 8,75

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

per persoon € 12,30

1 bakje huissalade
1 bakje kerriesaus
1 bakje knoflooksaus

per persoon € 15,50

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

Menu vegetarisch
2 stokjes vega saté
1 vega shaslick

1 groente schijf
1 bakje huissalade
1 bakje rauwkostsalade

1 bakje kerriesaus
1 bakje knoflooksaus
Per persoon € 12,50



www.drukkerijdeboer.nl

Groen & Hard

Worldwide Experts in Water Treatment



("") Tandartsenpraktijk\ç:'

""ZWALUW 

NIEUWE PATIËNTEN 
zijn van harte welkom! 

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? 

NEEM CONTACT VOOR 
informatie en advies 

(9 071 580 1005 

@ info@tandartspraktijkzwaluw.nl 

TANDARTSPRAKTIJK 
ZWALUW 

Algemene tandheelkundige zorg 
Kindermond verzorging 
Implantaten 
Prothese en klikprothese 
Mondhygiëniste 

.tandartspraktijkzwaluw.nl 

Club van 25

Een club die het dorpsfeest een warm hart toedraagt en 
ervoor zorgt dat de Stichting Dorpsfeest Zoeterwoude 
ook volgend jaar een spetterend feestweekend en een 
mooie Sinterklaasintocht kan organiseren.

Als lid van de “Club van 25” steun je met een donatie 
van € 25 de activiteiten van SDZ. Een hoger bedrag is 
natuurlijk ook van harte welkom.  

Het Dorpsfeest is een leuke gelegenheid om weer lekker bij te kletsen met oude be-
kenden en er is altijd wel iets te beleven. 

Daarom ontvang je voor jouw steun:
• een vermelding op de website (tenzij je anoniem wilt blijven);
• eenmaal per jaar een bedankje;
• twee consumptiemunten.
Ook maak je automatisch kans op de prijzen van de jaarlijkse loterij.

Iedereen kan mee doen met de “Club van 25”.

Word ook donateur van ons dorpsfeest!
Vul het formulier in op www.dorpsfeestzoeterwoude.nl

club van

25



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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Het Dorpsfeest Zoeterwoude 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door:

A. Pieterse Aluminium Puien
A. van Velsen Transport BV
Aannemersbedrijf Hans de Boer
ABC Zoetermeer BV
AS Service & Verhuur
Autobedrijf Van Leeuwen
Autorijschool Stoffer
B. Mooijman Groen- & Grondwerken
Bloemsierkunst Pierrot
Boer en Goed
Boerderij ‘t Geertje
C.Q.L. de Jong en Zn.
C.W.Th. Schuur Verzekeringen
Castellum Administraties & Belastingzaken
Combimas
Crematie- en uitvaartverzorging C.G. J. Onderwater
Drukkerij de Boer
De Bruin & Zn. Rietdekkersbedrijf B.V.
De Grimsport / Hobbycentrum Zoeterwoude
De Meester Café en Zalen
Die Barle Farms
Dierenkliniek ‘t Leidse Land
Drummen met Sytse
Duivenvoorde Transport
EHBO Zoeterwoude
Envico Environment Control B.V.
Eterij & Drinkerij ‘Eigenwijs’
Exodus Music and Light Show
Fa. J.M. Elderhorst Torenuurwerken
Fire Control beveiligingen B.V.
Firma Bakkerij ‘t Watertje
FlyUs
Fotostudio van Bemmelen
Fred de Koning Hoveniers en loonbedrijf
Gebr. Paardekooper Transport
Gebroeders De Jong
Geertje
Gemeente Zoeterwoude
Grillroom Piramide
Groente & Fruit Paradijs Huub van Teijlingen
Heineken
IB Advies
IJsboerderij De Jong
In uit voering
Ineke van der Salm uitvaartbegeleiding
Installatiebedrijf Van der Poel
J. Glijnis B.V.
Jan van der Meer Transport
Jeroen Verhagen Transport Zoeterwoude
Jobo de Bouwers
John van Logchem Loodgieters & Installatiebedrijf
Jos van der Lubbe
Jumbo Supermarkt Zoeterwoude
Kaasboerderij Captein
KasteelFonds
Kempen Autoschade B.V.
Keurslagerij Van der Geest
Klankbart
Knops Aannemersbedrijf
Kontent Structures

Kratje.com
Loonbedrijf van der Poel
Loonbedrijf van Meurs B.V.
Loonbedrijf Willem van der Drift
LOXAM
LT Sound
Melkveebedrijf Hoeve Ons Genoegen
Met bloemen
Multi Therapeutisch Centrum
MZ Beveiliging
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 & Ter Aar
Prince Cladding Benelux B.V.
PRM Praktische Communicatie
Prodeba B.V.
Proles Automatisering
R. Van Veen Transport
Rabobank
Renewi
Rijneke Boulevard
Rob & Miranda de Jong
Roep Hoveniers
Salon Jij & Ik
Scheria Kip Kalkoen Wild
Schildersbedrijf David van Rijt & Zn
Snackbar Hendo Hoge Rijndijk
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude
Stucadoorsbedrijf Tjade
Suntec Zonwering
Tandartspraktijk Zwaluw
Taxi- en Touringcarbedrijf Th. Lubbe B.V.
Tijssen Financieel Advies
Tijssen Goed voor Dieren B.V.
Ton de Rooij Verf - Spuiterijen
TUI at Home - Amanda van der Duim
Univé Zuid-Holland
van den bergen | afgewerkte olie
Van der Hoeven & Verhagen BV
Van der Hulst Kunststof kozijnen
van der Meij Timmerwerken,
Van Wingerden Machinale Houtbewerking
Vermeulen Groep
Versteegen Auto’s B.V.
VKSA Advies
Vreeburg Elektra
Wereldwinkel Zoeterwoude
Wijsman Energy Systems 
Willems plakletters
WTC PRODUCTS B.V.
Zandbergen World’s Finest Meat
Zangstudio ‘The Voice’
Zobeko Aluminium B.V.
Zorgcentrum Roomburgh
Zuivelboerderij “De Leidse Kaas Koe”



De zekerheid
van elkaar
helpen

Univé Roelofarendsveen Univé Zoetermeer
Stationsstraat 2a Röntgenlaan 11
015 274 24 24 015 274 24 24
roelofarendsveen@unive.nl zoetermeer@unive.nl
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