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advertentie

Nederlof
sterk in grafische
communicatie
Nederlof is dé specialist op het gebied van grafische
communicatie & productie. Door onze ervaring, kennis,
vakmanschap én enthousiasme zetten wij al uw vragen om
in oplossingen. Wij zorgen ervoor dat uw merk zowel online,
offline als crossmediaal gezien wordt. Nederlof is - voor
groot en klein - betrouwbaar, efficiënt en verrassend.
Nederlof is kortom; sterk voor je merk!

advies & idee

online

offline

beeld

Crommelinbaan 50 2142 EX Cruquius 023 548 30 70 info@nederlof.nl nederlof.nl

productie

VOORWOORD
Beste Spaarndammers,
Ons aller feest staat weer voor de deur! Op woensdag
12 september wordt de aftrap gegeven voor
onze jubileumeditie, 20 jaar Stichting Dorpsfeest
Spaarndam! Het thema voor dit jaar moest daarom
om wel feestelijk zijn en er is in de wereld natuurlijk
geen groter feest dan CARNAVAL!!. Uiteraard is het
programma in grote lijnen vergelijkbaar met dat van
2017, hetgeen betekent dat u niets hoeft te missen
van allerlei vertrouwde – maar ook vernieuwde onderdelen. Meer daarover leest u in dit boekje.
Het afgelopen jaar is er achter de schermen weer hard
gewerkt om het komende dorpsfeest weer een stukje
mooier en beter te maken. Binnen SDS is er één
wijziging opgetreden. Bart Fokke, verantwoordelijk
voor alle IT zaken, heeft het de afgelopen jaren
steeds drukker met zijn werk gekregen waardoor er
te weinig tijd overbleef om ook zijn taken binnen SDS
te behartigen. Deze uitdaging gaf ons ook de kans
om de structuur hierin te wijzigen. Ghislaine Berman
is de gelederen komen versterken en coördineert nu
alle media en marketing zaken. Dat doet ze uiteraard
niet alleen, daar zit een hele commissie onder
van vrijwilligers die zorg dragen voor de website,
Facebook, de ledenadministratie, de fotografen
groepen enz. enz. Ook middels deze weg willen we
dan ook Bart bedanken voor alle jaren en wensen we
Ghislaine en haar team heel veel succes en vooral
plezier!
De nieuwe structuur begint absoluut vruchten af te
werpen. Door commissies te vormen hebben we
vrijwilligers die bepaalde activiteiten organiseren en
daardoor genoeg tijd overhouden om deel te kunnen
nemen aan andere activiteiten. We zijn dan ook erg
blij dat de nieuwe ideeën van vorig jaar zoals de
bingo, de vossenjacht en Spaarndam bakt, ook dit
jaar weer op het programma staan!

Zoals u ziet, nieuwe mensen met nieuwe ideeën
brengen nieuwe activiteiten met zich mee en dat is
natuurlijk een hele goede zaak.
Natuurlijk staan ook alle vertrouwde activiteiten weer
op het programma. En we gaan er vanuit dat we op
de zondag gewoon weer een Polderloop hebben. De
kou en regen van vorig jaar zullen we maar als een
uitzondering zien want extreem was het.
Ook interesse om een evenement te helpen
organiseren of wil je een nieuw evenement opzetten?
Neem contact met ons op en dan gaan we samen
aan werken. Het blijft immers een feest voor en door
Spaarndammers.
Wij hopen dat ook dit jaar weer een succes zal
worden maar om dat te kunnen realiseren zijn wij
uiteraard afhankelijk van u allen. Wij willen dan ook
onze grote dank uitspreken naar al onze sponsors, de
tientallen vrijwilligers en de honderden bezoekers.
Een geslaagd Zomerfeest maken we met zijn allen!
Namens Stichting Dorpsfeest Spaarndam wens ik
iedereen een mooi, feestelijk en zonnig Zomerfeest
toe en ik zie u graag in en rond onze feesttent aan de
Ringweg.

Dus, narren en narrinnen, zet de
zorgen opzij, zet de feestneus op
(al dan niet denkbeeldig) en vier
feest want het is CARNAVAL!!
Alaaf, Alaaf, Alaaf!!
Stichting Dorpsfeest Spaarndam
Arie in ‘t Veld, voorzitter

WOENSDAG 12 SEPTEMBER
18.45 – 20.00 uur

20.15 – 24.00 uur

Receptie

Voor al onze vrijwilligers en sponsors openen wij
onze 20e editie met een receptie. Onder het genot
van een hapje en drankje even vooruitblikken
op wat ons de komende dagen te wachten staat.
Alleen toegankelijk voor genodigden.

19.45 – 22.00 uur
Bingoavond

Voor de dames zal er op woensdagavond
opnieuw een BINGO georganiseerd worden!
Er zijn veel leuke prijzen en het inschrijfgeld
bedraagt slechts € 5,-.

Klaverjas & Darts

De klaverjasavond wordt georganiseerd door
de afdeling Klaverjas van S.V. Spaarnwoude.
Deelname staat voor iedereen open. Het
inschrijfgeld bedraagt € 5,00 incl. gratis deelname
aan de loterij. En natuurlijk kan er ook weer
gedart worden. 32 deelnemers strijden om de
uiteindelijke winst.
Inschrijving klaverjas: in de VIP-tent vanaf
19:30 uur. Let op € 5,00 incl. loterij
(NB: geen losse lotenverkoop!)
Inschrijving darts: vooraf via onze website,
aanvang darts om 20:30 uur, verzamelen om
20:00 uur.

Inschrijven kan via het formulier op de website
www.dorpsfeest-spaarndam.nl of op de avond
zelf, als er nog plaatsen beschikbaar zijn. Na
afloop kan er uiteraard gedanst worden in de
grote tent.

DONDERDAG 13 SEPTEMBER
10.00 – 16.00 uur

20.00 – 24.00 uur

Scholendag met VET Kindercabaret!

Quiz Night… entertainment ten top!

De bovenbouw doet ’s middags de Adventure
Run incl. clinics in het thema: Carnaval!
Iedereen krijgt ’s middags een lunch aangeboden,
dus je broodtrommel mag je thuis laten.
Spaarndamse kinderen van het speciaal
onderwijs zijn ook welkom en kunnen zich vooraf
aanmelden via onze website. Via de scholen
krijgen de kinderen meer informatie.

Entree: gratis
Inschrijven (en tent open): vanaf 19:30 uur of vooraf
via onze website: www.dorpsfeest-spaarndam.nl
Aanvang quiz: 20:30 uur.

VET Kindercabaret is écht cabaret met VETte
herkenbare liedjes en sketches! Nu met ‘Het
Vijfde Couplet’, de nieuwste show, met weer
de bekende VET energie! De 5e show van VET
gaat over zwemles, samen gezellig een kaartspel
(vals?)spelen, trakteren op school en over
kampeer helden (op sokken…)…
De onderbouw mag verkleed naar de feesttent
komen. Trek je gekste, grappigste of mooiste
carnavalskostuum aan!

Topdrukte op de donderdagavond in de feesttent.
Honderden quizidioten klimmen weer (uiteraard
verkleed in het thema ‘Carnaval’) in de pen om
zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. De
presentatie is net als vorig jaar weer in handen van
onze eigen Albrecht Haan. Na het betere denkwerk
gaan we over op het betere danswerk. DJ Jeroen
draait heerlijke muziek en nodigt iedereen uit om
nog even los te gaan op de dansvloer. Het wordt
weer een avond om nooit te vergeten!
Je speelt de quiz in groepjes van minimaal 4 en
maximaal 8 personen.

Er kan niet worden gecorrespondeerd over de uitslagen, antwoorden
of de prijzen. Ook heeft de notaris ons dringend verzocht u NIET te
adviseren over het opnemen van een carnavalsfanaat in uw groepje. Dit
kan namelijk leiden tot het geven van meer goede antwoorden.

15.30 – 23.00 uur
Kermis ‘Happy Thursday’

Natuurlijk ontbreekt dit jaar de kermis niet. Ben
jij al groot genoeg voor de draaimolen? Of wil je
met je vriend of vriendin in de botsauto’s?

De kermis staat op het terrein van
S.V. Spaarnwoude.
Vandaag ‘Happy Thursday’ met speciale tarieven,
zie de kermiskortingsbonnen!

VRIJDAG 14 SEPTEMBER
09.30 – 11.30 uur
Peuterochtend ”Carnaval in
Palinkjesgat”

Het zomerfeest is er natuurlijk ook voor de
allerkleinste Spaarndammertjes. Alle kinderen van
‘t Brinkertje, de Blokkendoos en alle andere peuters
uit Spaarndam en Haarlemmerliede (in gezelschap
van een ouder) zijn welkom om op deze ochtend
te genieten van gezellig verkleed, bontgekleurd
gezelschap en een leuk programma. Heb jij thuis
nog een clownspak of danseressen outfit of iets
carnavalesk? Trek het aan en kom in vele kleuren naar
de feesttent! We gaan zingen, dansen, schminken, er
wordt voorgelezen en nog veel meer leuks! Kortom
een ochtend vol plezier! De kinderen van de SKOS
ontvangen nadere informatie via de groepsleiding.
Volg de website en Facebookpagina van het
Dorpsfeest voor eventuele wijzigingen en meer
informatie.
Programma:
09.30 uur Alle kinderen welkom in de kleine tent op
het feestterrein
10.00 uur Er komt een uitbundig verkleed iemand
voorlezen en natuurlijk kunnen de kinderen
hiermee op de foto
10.30 uur Tijd voor een kleine polonaise, samen
zingen en dansen
11.00 uur De kinderen kunnen knutselen, ballen
gooien en nog veel meer
11.30 uur Einde van de peuterochtend

13.30 – 17.00 uur
Seniorenmiddag;
Gooi de voetjes van de vloer!

Stichting dorpsfeest Spaarndam bestaat 20 jaar. Wat
past daar beter bij dan een onvervalst feest? En wat
voor een feest Carnaval boven de rivieren, daar weten
we in Spaarndam wel raad mee!
Graag nodigen wij u uit in de feesttent aan de Ringweg.
We gooien de voetjes van de vloer in een swingende
polonaise en meezingen mag met de bekende
carnavalskrakers... Bloemetjes Gordijn, Het paard in
de gang enz. enz. Maar natuurlijk wordt er niet alleen
maar gefeest, er is ook zeker tijd en gelegenheid om bij
te kletsen met uw mede dorpsbewoners. We hebben
een mooi programma voor u bedacht waarbij u, de
Senior van Spaarndam een belangrijk onderdeel bent.
Samen maken we er een feestje van, dat kunnen we
niet alleen, daar hebben we u voor nodig! Zet het direct
in uw agenda…. ‘14 september 13.30 uur feesttent
Spaarndam’. Natuurlijk vinden we het fantastisch als
u verkleedt naar het Senioren Carnavals feest komt,
bedenk een leuke outfit en voor de origineelste outfit
staat een mooie prijs klaar!
Mocht u problemen hebben om naar de tent te komen
laat het dan even weten, de haal en breng service van
SDS staat voor u klaar.

Voor meer info: José Molenaar, 06-40379089
Toegang: gratis

16.00 – 19.00 uur
Vrijdagmiddagborrel

Kom gezellig een borreltje drinken, iedereen is
welkom!

15.00 – 23.00 uur
Kermis

17.00 – 20.00 uur
Voetbaltoernooi – Vijf tegen Vijf

Na gebleken succes van voorgaande jaren, is dit
sportieve voetbaltoernooi niet meer weg te denken uit
het Zomerfeestprogramma. Maximaal aantal teams:
16 met min. 5 en max. 8 spelers per team, waarvan
min. 4 Spaarndammers (of aantoonbare binding met
het dorp). Het toernooi vindt plaats op de velden van
SV Spaarnwoude. Het speelprogramma staat al klaar!
Let op: het begint om 17:00 uur!
Deelname: gratis
Uiterste inschrijfdatum: dinsdag 11 september,
maar vol = vol
Inschrijving: via de website
www.dorpsfeest- spaarndam.nl
Info: Sergio Paap en Jasper Mulder 06-21811706

17.30 – 20.30 uur
Jeugd Voetgolf

Voor de jeugd van 8 t/m 15 jaar is het vanavond weer
spanning volop! Wie is het behendigste en slimste
met een bal? Wie overwint alle mogelijkheden en
onmogelijkheden op onze eigen Voetgolfbaan rondom
SV Spaarnwoude en het feestterrein?
Graag alle deelnemers rond 17.30 uur verzamelen in
de VIP-tent voor de groepsindeling en speluitleg, dan
starten we om 18.00 uur!
We hebben het aantal jongens en meiden die
kunnen meedoen beperkt tot 100! De strijd gaat in
verschillende leeftijdscategorieën. Meld je daarom
óf alleen, óf als groep die graag samen de holes
lopen (min. 5 pers.) z.s.m. aan op de website www.
dorpsfeest- spaarndam.nl en wees zeker van een
startbewijs! Geef op de website naast jouw leeftijd
ook aan of je zelf een bal hebt of een bal wenst. Voor
het lenen van een bal vragen wij 20 euro borg!
Wie wint de reuze-cup?!! Wees snel, want vol=vol!
Oproep: zijn er ouders of andere geïnteresseerden
die de scores willen bijhouden? Zet dit dan op het
inschrijfformulier.
Bij vragen bel met: Edwin Gorter 06-83444493

21.00 – 01.00 uur
Feestavond met Slamm!

De eerste echte feestavond tijdens het Zomerfeest
is al sinds jaar en dag de vrijdagavond.
En waarom iets veranderen als het goed is?!
Daarom ook dit jaar op de vrijdagavond een
liveband met top 40 repertoire van de 60’s tot
heden, zodat de voetjes van de vloer kunnen.
Voor dit jaar heeft de Stichting Dorpsfeest
Spaarndam met Slamm een band geboekt die
menig feesttent in Nederland al op zijn kop heeft
gezet. Klassiekers uit de eighties, meebrullen

met dat ene rocknummer of springen de grootste
feestnummers, Slamm is van alle markten thuis.
Dus: mis het niet en bestel alvast de kaarten voor
de vrijdagavond!
Entree: € 12,50 per persoon.
Losse verkoop: € 15,00

21.00 – 01.00 uur
VIP-tent

Het feest vindt plaats in de grote tent, maar heeft u
even zin om rustig te babbelen en te borrelen, dan
is de Vip-tent de ‘place to be’. Entree: gratis

ZATERDAG 15 SEPTEMBER
09.00 – 10.30 uur
Heel Spaarndam Bakt is terug!!

Wegens enorm succes van vorig jaar en de
heerlijke taarten, komt het dit jaar terug.
Denk jij de taarten van vorige jaar te verslaan?
Heb jij een nog beter recept dan de vorige keer?
Is iedereen weg van jou appeltaart? Of vind je het
gewoon heel leuk om taarten te bakken? Geef je
dan nu op voor Heel Spaarndam Bakt!
Nieuwe regels, alles mag en alles kan! De taarten
worden onderverdeeld in twee categorieën,
kinderen tot 15 en volwassenen vanaf 15 jaar. Er
zal dus een kind en volwassen in de prijs vallen,
voor nog meer plezier.
De taarten zullen beoordeeld worden door onze
deskundige jury: Patrick Holla, Gydo Vostermans.
Lesley Groenhout, Laura van Assema.
Ben jij niet goed in bakken, maar wel in proeven:
Kom dan lekker onder het genot van een bakkie
koffie of thee, en een stukje taart proeven. Jouw
mening is net zo belangrijk als die van onze
professionele jury!
09.00 - 09.15 uur
09.15 - 10.15 uur

Inloop en taarten brengen
Beoordeling door de jury
en publiek
10.15 - 10:30 uur
Prijsuitreiking
LET OP, de tijden zijn aangepast zodat kindlief
ook mee kan doen aan de andere leuke
activiteiten.
Aanmelden kan met het formulier op de website
van Stichting Dorpsfeest Spaarndam tot uiterlijk
woensdagavond 12 september.

10.00 – 13.30 uur
Vossenjacht Spaarndam

Dit jaar wordt er voor het eerst tijdens het
feestweekend een vossenjacht georganiseerd!
In het mooie dorp Spaarndam zitten een aantal

vossen verstopt.. Denk je dat het jou lukt om deze
vossen te vinden binnen de tijd?! Geef je dan snel op!
Wanneer de vossen zijn gevonden en de punten
zijn behaald ga je terug naar de feesttent. Bij de
feesttent kan er een pannenkoek worden versierd
om deze daarna lekker op te smikkelen.
Meedoen kan vanaf 6 jaar, zowel individuele
inschrijving als inschrijving met een groep
(maximaal 10 kinderen) is mogelijk. Ouders of
andere familieleden zijn van harte welkom om mee
te lopen.
Programma
10:30 - 10:45 uur:
10:40 - 11:00 uur:
12:00 - 13:00 uur:
13:30 uur:

Aanmelden/verzamelen
Uitleg spel/starten groepen
Terugkomst feesttent/
pannenkoeken eten
Einde vossenjacht

Deelname is gratis.
Aanmelden kan via de website www.dorpsfeestspaarndam.nl tot uiterlijk woensdag 12 september
2018.

13.00 – 23.00 uur
Kermis

11.30 – 15.00 uur
Footgolf Spaarndam

Op zaterdagmiddag voelt half mannelijk
Spaarndam zich ineens Ronaldo of Messi!
Voeten, voetbal en een gat in de grond zijn ‘de
bestanddelen’ voor wederom een fantastisch
Footgolf toernooi.
Ook dit jaar hebben wij door Spaarndam een
aantal holes aangelegd waarbij de voetbal in zo
weinig mogelijk trappen moet worden geput.
Skills, strategie en een fijne touch van de bal
maken u misschien wel Footgolf kampioen 2018
van Spaarndam.

Verslaat u onze kampioen Marco Kroon van vorig
jaar? De holes bestaan onder andere uit blikken
schieten, belletje trappen en fantastische greens.
Voor het vijfde jaar achtereen belooft dit een
groot spektakel te worden.
Vanwege het beperkt aantal holes (16) hebben
wij slechts plaats voor 150 mannen en vrouwen
(+18). Meld je daarom z.s.m. aan op www.
dorpsfeest-spaarndam.nl en wees zeker van een
startbewijs.
Een ieder die mee wenst te doen met het
Footgolf evenement, dient zich per individu op te
geven en kan aangeven bij welke groep hij of zij
wenst te worden ingedeeld.
Let op: originaliteitsprijs voor best geklede groep
en/of individu. Geef je tijdig op, er zijn maar een
beperkt aantal plaatsen! Wel veranderd is dat dit
jaar iedereen zorgt voor zijn of haar eigen bal!!

21.00 – 01.00 uur
‘Feest met DJ Jordy’

Net als vorig jaar zal DJ Jordy zijn kunsten weer
vertonen op de zaterdagavond. Feest in de tent
zoals feest in de tent moet zijn!!
Zoals ieder jaar verdient het best geklede
individu en de beste geklede groep een mooie
prijs, dus laat je creativiteit de vrije loop binnen
het thema ‘Carnaval’.
Entree: € 12,50 losse verkoop: € 15,00

21.00 – 01.00 uur
VIP-tent

Het feest vindt uiteraard plaats in de grote tent,
maar heeft u even zin om rustig te babbelen en
te borrelen, dan is de Vip-tent de ‘place to be’.
Entree: gratis

Aanmelding: via de website.
Info: Jos vd Laan +31 6 37 46 86 31

14.00 – 16.00 uur
De Kinder-Playbackshow

Deze middag staan de kinderen in de spotlights!
Als Taylor Swift, Justin Timberlake of de
Deurzakkers ‘zingen’ en dansen zij de sterren van
de hemel. Vanmiddag is het grote podium in de
tent het domein van de kinderen!
En er doen altijd kinderen mee die u ook
kent. Daarom is het geweldig leuk om te
kijken naar onze eigen plaatselijke artiestjes.
Gezelligheid, een drankje, een hapje en vermaak
zijn de ingrediënten voor een geweldige
zaterdagmiddag.
Inschrijven via www.dorpsfeest-spaarndam.nl
natuurlijk! Schrijf je snel in!

14.00 – 19.00 uur
Spaarndamse Bites & Wine

Ter ere van het 20-jarig jubileum van Stichting
Dorpsfeest Spaarndam hebben 3 Spaarndamse
Horecaondernemers de handen ineengeslagen
om deze jubileum editie extra kleur te geven.
Restaurant De Kolk, De Zoete Inval en De Toerist
zullen op de zaterdag - en zondagmiddag diverse
hapjes bereiden op het terras van de tent. Een ieder
kan, tegen betaling, genieten van koude-, warmeen vegetarische hapjes met bijpassende wijnen.
Eten jullie gezellig mee?!

ZONDAG 16 SEPTEMBER
11.00 – 19.00 uur
Kermis

11.00 – 12.30 uur
Kinder Polderloop

Voor veel jeugd hét hoogtepunt van het
Zomerfeest! Wat een lol voor alle kinderen,
rennen door weilanden en sloten met vriendjes
en klasgenootjes. We starten in 3 categorieën:
Groep 3 – 4 start midden weiland.
Groep 5 – 6 loopt gezamenlijk naar de dijk, waar
we glijdend starten.
Groep 7 – 8 Start achter de tent en loopt een
parcours weer eindigend bij de tent
Jij doet toch ook mee? Deelname is gratis, op
eigen risico en een zwemdiploma is vereist.
Aanmelden: vanaf 10:00 uur bij de tent.
10:45 uur vertrek naar de start. Inschrijfformulier
is te downloaden via de website en in te leveren
bij de inschrijving in de tent.

13.00 – 15.00 uur
Polderloop

Dit populaire onderdeel is inmiddels ook niet meer
weg te denken uit het programma. We gaan starten
om 13.00 uur vóór de feesttent met een uitdagend
parcours, waardoor het voor het publiek nog beter
te volgen is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
Recreanten en Wedstrijdlopers in 3 categorieën,
dames, heren en veteranen (45+). Geef dat goed
aan! (I.v.m. de polsbandjes) Deelname is gratis en
op eigen risico. Een zwemdiploma is vereist en
een smetvreesvrije attitude gewenst. De Vrijwillige
Brandweer van Haarlemmerliede en Spaarnwoude
spuit een ieder na afloop schoon en er komt een
warme mega buitendouche.
Met medewerking van IJsclub Nova Zembla,
Boerengolf: www.liedehoeve.nl, medewerkers De
Koningshoeve en De Ettingen, Wempe Transport,
Boerderij Blauhek en de vrijwillige Brandweer
Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Inschrijving: vanaf 11:00 tot 12:30 uur bij de tent.
12:30 uur vertrek vanaf de tent in optocht naar de
start!
Mensen schrijven zich ter plekke in door een ingevuld formulier (al thuis
gedownload via de website) in te leveren en krijgen een polsbandje.
Daarvan zijn er maar 700(!), dus wie het eerst komt…

12.00 – 17.00 uur
Spaarndamse Bites & Wine

Ter ere van het 20-jarig jubileum van Stichting
Dorpsfeest Spaarndam hebben 3 Spaarndamse
Horecaondernemers de handen ineengeslagen
om deze jubileum editie extra kleur te geven.
Restaurant De Kolk, De Zoete Inval en De Toerist
zullen op de zaterdag - en zondagmiddag diverse
hapjes bereiden op het terras van de tent. Een ieder
kan, tegen betaling, genieten van koude-, warmeen vegetarische hapjes met bijpassende wijnen.
Eten jullie gezellig mee?!

15.15 – 19.00 uur
PrutParty met de SDS Showband
featuring Dennis Sintenie

Jawel, de SDS Showband is geboren! Een
allround Showband met zanger en zangeres,
die elkaar afwisselen in een strakke show. Het
publiek wordt onderdeel van een interactief feest
met muziek die varieert van disco tot hits van nu
en van Nederpop-klassiekers tot feestkrakers.
De SDS Showband is de Toppers, Vrienden van
Amstel en Symphonica in Rosso in één!
En dat als afsluiter van het 19e Zomerfeest!

19.00 uur
Einde van het 20e Zomerfeest

Wij zien u graag weer op het 21e Zomerfeest van
18 t/m 22 september 2019

Vrijwilligersfeest 2018

Op zaterdag 10 november organiseren wij voor al
onze vrijwilligers en sponsors, als dank voor jullie
medewerking, een feestelijke avond. Noteer deze
datum vast in je agenda, nadere informatie volgt.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Vrienden van de Stichting Dorpsfeest en Voorverkoop
INSCHRIJVING ALS LID VAN DE ‘VRIENDEN VAN STG.
DORPSFEEST SPAARNDAM’
Al enkele jaren voert de Stichting Dorpsfeest
Spaarndam een beleid dat er op is gericht om
dorpsgenoten en aanverwanten voorrang te geven
bij de kaartverkoop. Vanaf 2007 werd dit beleid
nog iets uitgebreid: je kunt nu lid worden van de
‘Vrienden van de Stichting’ en zo uw kaarten ook in
de toekomst veilig stellen! Inschrijven alleen mogelijk
via onze website, hier staat ook alle belangrijke en
uitgebreidere informatie op.
Voorwaarden voor acceptatie:
• 14 jaar of ouder
• geboren of woonachtig (geweest) in Spaarndam,
Haarlemmerliede of Spaarnwoude, of een
aantoonbare binding met deze dorpen.
• instemming met automatische incasso van de
bestelde kaarten.
Voorverkoop en ophalen bandjes
Er zal een voorverkoop plaatsvinden van de
toegangsbandjes voor Vrienden van de Stichting. Deze
bandjes kunnen, na toewijzing en na het tonen van
legitimatie alleen worden opgehaald op dinsdagavond
13 september van 19:00 uur tot 22:00 uur en op
woensdagavond 14 september van 18:45 uur tot 22:00
uur. Dit geldt ook voor de sponsors.
Het ophalen van de polsbandjes en de betaling zal in
het voorste gedeelte van de grote tent plaatsvinden.
Overgebleven bandjes gaan in de vrije verkoop op
woensdagavond 14 september vanaf 22:00 uur. Er
mogen niet meer dan twee polsbandjes per persoon
per feestavond worden gekocht en het tonen van
een legitimatie is verplicht. De polsbandjes moeten
op de desbetreffende avond STRAK om de pols
gedragen worden. Personen bij wie het bandje van
de pols geschoven kan worden, riskeren uitsluiting!
Mensen die zonder bandje in de tent aanwezig zijn,
kunnen verwijderd worden. De prijs per bandje voor
Vrienden bedraagt € 12,50 en zal contant betaald
moeten worden bij het ophalen, tenzij het bedrag al
is afgeschreven. Kaarten in de losse verkoop kosten €
15,00. Op vrijdagavond en zaterdagavond worden er
verschillende kleuren bandjes gedragen. Er zullen niet
meer bandjes verkocht worden, dan er mensen in de
tent mogen. De kans is dus heel groot, dat er op de
avond zelf, geen entreebewijzen meer verkocht worden!
Degene die op welke manier misbruik maakt (fraudeert)
zal de rest van het weekend niet meer tot de tent
worden toegelaten. Stichting Dorpsfeest Spaarndam
behoudt zich het recht voor om bepaalde personen uit
te sluiten van de voorverkoop.
Consumptiemunten + drankbeleid
Drankjes kunnen tijdens het Zomerfeest uitsluitend
worden betaald met de breekmunten van Stichting
Dorpsfeest Spaarndam met 2018 achterop. Deze kunt
u kopen bij het centrale verkooppunt in de grote
feesttent. Munten zijn alleen dit jaar geldig en niet
inwisselbaar na afloop.

Er geldt een rookverbod en een verbod op het
schenken/verkopen van alcohol aan jongeren onder
18 jaar. Zij ontvangen een ander kleur bandje. De
gemeente zal controles laten uitvoeren. In ons
drankbeleid is ook wederverstrekking van alcohol aan
minderjarigen niet toegestaan. (Jeugd onder de 18).
Parkeren
De parkeerruimte rond het feestterrein is uiterst
beperkt. Let ook hier op de speciale bewegwijzering!
Parkeren op eigen risico, Stichting Dorpsfeest
Spaarndam aanvaardt geen verantwoordelijkheid
voor schade ontstaan tijdens het parkeren. Zowel
voor fietsen als gemotoriseerde voertuigen.
Inschrijfformulieren, foto’s en Eventstagram
Op onze website kunt u de inschrijfformulieren voor
alle programmaonderdelen vinden en downloaden.
Verder maken wij gebruik van Eventstagram! Met
de Instagram-app op je telefoon en de hashtags
die wij zullen publiceren, kun je zelf live jouw leuke
foto(s) tijdens het Zomerfeest op de schermen in de
feesttenten laten verschijnen. Houd de social media
en website in de gaten, hier zullen we tijdens het
Zomerfeest de hashtags van de evenementen bekend
maken. Nog geen Facebookvriend? Doe dit dan nu
zodat je straks mee kan doen! Voor de leukste of
origineelste foto loven we een leuke prijs uit!

EHBO
Tijdens de sportieve evenementen zijn EHBO’ers ter
plaatse of aanwezig in de grote tent.
Garderobe en toiletten
Op de feestavonden en op zondagmiddag is er een
bewaakte garderobe in de feesttent die wordt bemand
door mensen van de Stichting Sinar Pelangi van Zr.
Thea Lemmers.
Hier kunt u uw jas op eigen risico in bewaring geven.
Ook beheren deze vrijwilligers de toiletten. U kunt
een muntje op het schoteltje leggen of vrijblijvend
een plaspas aanschaffen voor € 5,-. Deze is het gehele
feestweekend geldig en de helft van de opbrengst
gaat naar Stichting Sinar Pelangi.

‘HAPPY HOUR’ kermis
Autoscooter
15 ritten
voor € 10,00
alle dagen geldig

Deze stichting biedt hulp zoals opvang, voeding,
scholing of medische zorg aan mensen die
gehandicapt zijn of om welke reden dan ook niet goed
voor zichzelf kunnen zorgen. In Indonesië worden
gehandicapte kinderen vaak weggestopt omdat de
ouders zich voor hen schamen. Zuster Thea biedt dan
hulp en zorgt dat deze kinderen worden geopereerd
aan bijvoorbeeld een hazenlip of klompvoeten.
Daarna krijgen ze fysiotherapie, spraakles of andere
verzorging die nodig is. Ook heeft de stichting een
kindertehuis opgericht. Daar wonen ongeveer 50
kinderen, deze zijn wees of hun ouders kunnen niet
goed voor ze zorgen. Deze kinderen gaan allemaal
naar school en worden volledig onderhouden door
Sinar Pelangi. Zo weet u dat het geld van de Plaspas
goed besteed wordt, en kunt u terecht op een schoon
toilet.

Tegen inlevering van deze bon gelden op donderdag
verlaagde tarieven voor de volgende kermisattracties:

Draaimolen
14 ritten
voor € 14,00

Trampoline
1 extra minuut
springen

HET SPAARNDAMSE LOGOSPEL

D
WIN!
OE M
DOE
MEE
EE EN WIN!
Zoek de namen bij de logo’s en maak kans op leuke prijzen!
De bedoeling van het spel is om zoveel mogelijk de juist combinaties van logo’s en bedrijfsnamen op een
deelnameformulier te zetten.
De prijzen worden verloot onder de groepen tussen de 60 en 80, tussen de 80 en 100 en tussen de 100 en 107.
Voor de hoofdprijzen moet je ze alle 108 goed hebben!!

Iedereen maakt dus een kans!! Doe mee en win!!!
Je kunt één van de 2 hoofdprijzen winnen door de bedrijfsnaam bij het logo te vinden die juist niet voorkomt
in de namenlijst. Dit bedrijf is een onmisbare schakel die we nu toch missen… Maar de reden voor hun
afscheid is toch om te juichen en deze reden heeft bovendien dit jaar een nieuw logo. Bij meerdere die het
allemaal goed hebben wordt geloot om de hoofdprijzen!

in het Bed &
De hoofdprijs is twee nachten
wnies in Valkenswaard!
Breakfast bij Brownies en Do
Gebruik al je kennis en kunde om de antwoorden te vinden. Gebruik vooral ook de fantasie want logo’s zijn
gespiegeld, verknipt, verdraaid en vermomd. Zoek in folders, kranten en op het internet. Natuurlijk zijn er ook
de reclamebordjes tijdens het Dorpsfeest. Maak er een spel van met of tegen elkaar, maar vergeet vooral niet
om het in te leveren!
Inleveren kan voor het Dorpsfeest bij de Albert Heijn of tijdens het Dorpsfeest bij de muntverkoop!
De inlevertermijn loopt af op zondag 16 september om 13:00 uur. Gun ons meer feesttijd en lever de
antwoorden ook juist van te voren in! De prijswinnaars worden zondagmiddag rond 16:00 uur bekend
gemaakt in de tent!
Uiteraard is dit een leuk onderdeel wat de bedrijven die ons al die jaren gesteund hebben een beetje in het
zonnetje zet. Alle ondernemers willen we bij deze dan ook bedanken voor hun zeker niet te onderschatten
bijdrage in het mogelijk maken van Dorpsfeest Spaarndam!
P.S. Het logospel staat ook op www.DORPSFEEST-SPAARNDAM.nl wil je een extra formulier!
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ZOMERFEEST 2018 IS MEDE MOGELIJK DANKZIJ:
Aannemers- en Timmerbedrijf Hans Kortekaas
Kapsalon Jerick
Aannemersbedrijf Bijster
Koningshoeve-Ettingen BV
Aannemersbedrijf Joris van Aarle
Amstel
Aannemingsbedrijf Doeven
Kuhlman Accountantskantoor
Aannemingsbedrijf John van Geldorp B.V.
Kunst & Theatercafé Fort Zuid
Aannemingsbedrijf Kortekaas en Zwart BV
Lammerse Onderhoudsbedrijf
Aannemingsbedrijf van Geldorp BV
Lays Chips
Administratiekantoor AK
Lemmers Bouwbedrijf
Albert Heijn Bouwens Spaarndam
Liedehoeve Boerengolf
AMH Architect Maria Hoogland
Loodgietersbedrijf Paulus
Amsterdam Watch Company
ManEngenius BV

Auto en Motorrijschool Cees van den Hoek
Mark-Security
Autobedrijf Niels van der Peet
Markus BV
Autobedrijf Wempe
Melkveebedrijf VOF Vink- van Geldorp
Autorijschool Goes & Boonstra
Molenaar Haarlem b.v.
Beautysalon De 7 Schoonheden
Molenaar Rietdekkers
Bij van Assema
N.H. Wempe Transport BV
Mansveld Expotech
Nederlof
Bouw- en aannemersbedrijf Dave Blom
No Nonsense Productions
Bouw- en aannemersbedrijf Wempe BV
Noads
Brals & Partners Accountants
O5home.nl
Café Restaurant “De Toerist”
Paintball Spaarnwoude

Café Spaarndam
Payplaza
Cafetaria/ Catering/ service Vi
Pitchfix
Coateq Coating Concepts
Coöperatieve Rabobank U.A.
Raadschelders Bouwadvies B
Crane World Wide Logistics A
Realhosting
Diga IJs & Koffie
Renautic
Dijkman Kaas
Restaurant de Kolk
Droompark Buitenhuizen
Romantovich slaapcomfort
DRS de Lange VOF
RVM Bouw- en Onderhoudsb
Dynamique
Rybo-Autorestyling
Eethuisje de Waarderpolder
S. Wempe Machinist en Bestr
Tentsupply
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Het logo wat je zoekt staat niet in onderstaande lijst!
Weet jij welke bedrijfsnaam hoort bij dit logo? Vul hier in en win!!

e Visser

.A.
s BV
s AMS BV

t

dsbedrijf

er
estrating

Sauna van Egmond
F. van Maaswinkel Evenemententechniek
Schildersbedrijf Duwel
Fysiotherapie/Fitness Spaarndam
Showrent Holland BV
Galjé Kappers by Robert
Snowplanet
Garage Spaarndam
Spaarnestad
Gebr. Kroon Aardappelhandel
Spiba Trading
Timmerfabriek Gebr. van der Bos
Groente en Fruithandel Spronk V.O.F.
Stichting Kinder Opvang Spaarne
H. van der Leij Bouw
Taxi Bassie
Habes Holding (Xaris ICT BV)
The Travelclub Ilse Thorborg
Hans Preyde Sanitair
Timmerbedrijf Ben Wempe
Holland Paling BV
Hoogvliet BV

Timmerfabriek S.J. van Geldorp
Hotel Haarlemmerliede / De Zoete Inval
Timtex Group
Hugtenburg & De Vries makelaars & taxateurs
Transportbegeleiding Haarlem
Bureau Bewust Verzekerd
Urban Flow
IJ-Sprong fotografie
Van der Zwet Bouwkunde
Installatie en Dakdekkersbedrijf Sijpestijn
Van Tintelen Services
Intercel Energie BV
Van Waalwijk van Doorn Makelaars
J. Molenaar Transport
Villa Westend
Joh. Kuyten BV
WALS Autobedrijven
JOOS! Creatieve en organisatorische projecten
Watersportcentrum De Rietpol - Eco Energy
Kapsalon Flair
Wetterwille Allround Service

Secretariaat
Ringweg 87
2064 KJ Spaarndam
e-mail
internet
bank
KvK

: info@dorpsfeest-spaarndam.nl
: www.dorpsfeest-spaarndam.nl
: Rabobank 1183.93.111
: nr. 34118492

Stichting Dorpsfeest Spaarndam bestaat uit:
Edwin Gorter

Cathy Houtkamp

Arie in ‘t Veld

Richard Gorter

José Molenaar

Ghislaine Berman

Stefan Gorter

Stephan Boerée

Nico Wempe

Bert Hilbers

Mark van der Sluis

Marco Zeulevoet

Wij bedanken al onze vrijwilligers,
medewerkers en sponsors!
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