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Feest veilig en houd 1,5 meter afstand!
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• Seniorenmiddag

• Fietstocht

• Autorally/Puzzelrit

• Quiznight 

• De Corona Cup

• Dorps BBQ

Beste Spaarndammers,

Hier ligt ‘ie dan voor jullie, het alternatieve programma voor 
Zomerfeest 2020. Zeker niet hoe we het in gedachten hadden 
maar dat geldt uiteraard voor bijna alles dit jaar. Toch denken we 
dat wij met dit programma voor alle Spaarndammers wat gevon-
den hebben om toch even de gedachten opzij te zetten en een 
topweekend te kunnen hebben.

Ik wil dan ook iedereen bedanken die heeft meegewerkt en  
meegedacht om dit allemaal toch maar weer mogelijk te maken.
Jullie zien het, Spaarndammers zijn niet voor één gat te vangen!
Namens SDS wens ik iedereen heel veel plezier en hou vol met  
elkaar dan zijn we er volgend jaar allemaal weer bij in de feesttent!!

Stichting Dorpsfeest Spaarndam
Arie in ‘t Veld, voorzitter
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VRIJDAG 18 SEPTEMBER

Seniorenmiddag van 14:00-16:00 uur
Dat wordt er eentje om nooit te vergeten! U komt al 
jaren naar ons toe, maar helaas kan de Seniorenmiddag 
dit jaar niet doorgaan op de manier waarop u van ons 
gewend bent... daarom draaien we de rollen om dit jaar 
en komen wij “Corona-proof” naar ú toe!
Houdt op deze dag uw straat/wijk goed in de gaten, 
want als we komen doen we dat niet alleen en  
trakteren we u op een leuke verrassing!

info:  José Molenaar 06-40379089

ZATERDAG 19 SEPTEMBER

SDS Fietstocht vanaf 10:00 uur
Speciaal voor SDS, in samenwerking met Nova Zembla 
en de Historische Werkgroep Spaarndam, zijn er fiets-
tochten gemaakt. Fiets je ook mee?! 

We hebben een tocht van 60 km en een interactieve 
tocht van 25 km, welke ook leuk is voor kinderen.
De routes kunnen gedownload worden van de website 
en gereden worden vanaf eigen huis en op elk gewenst 
tijdstip. 

info: Debbie Mikkers 06-31001228
        Tamara van Woerkom 06-37227557

SDS Autorally/Puzzelrit start vanaf 12:00 uur
Dankzij de oproep op Facebook, kwam dit mooie 
initiatief uit de bus rollen. Leuk voor het hele gezin! 
De SDS interactieve Autotocht, een rally van ongeveer 
60 km met onderweg de leukste opdrachten en de 
mogelijkheid om de omgeving eens op een andere 
manier te leren kennen.
Schrijf je in via de website. Startpunt zal de parkeer-
plaats van SV Spaarnwoude zijn. Een ieder krijgt een 
starttijd in een tijdslot toegewezen.

info:  Debbie Mikkers 06-31001228 of 
 Tamara van Woerkom 06-37227557

Quiznight 2020 vanaf 20:00 uur
Natuurlijk gaan we dit jaar ook quizzen! Niet in de 
feesttent, maar gewoon vanuit je eigen huis via de  
computer. Aan de details wordt momenteel nog  
gewerkt, maar ga er gerust vanuit dat alle aspecten  
voor een topavond weer aanwezig zullen zijn! 
Dus, vorm je team (op gepaste afstand) en geef je 
op via de website voor weer een supergezellige 
Quiznight!

Inschrijven en info: WWW.DORPSFEEST-SPAARNDAM.NL



ZONDAG 20 SEPTEMBER
 

De Corona Cup van 11:00-16:00 uur
Voor de jeugd van 7-17 jaar strijden we op en rond 
het evenemententerrein (tegenover SV Spaarnwoude) 
op verschillende onderdelen van sport en spel. Wie is 
behendig en snel of juist langzaam en slim? Enkel 
door mee te doen kun je het beleven. Een ieder 
loopt een individueel parcours, waarvoor je met 5 vrien-
den een starttijd krijgt toegewezen. Geef je op via de 
website en vink een starttijd. Op deze manier kunnen 
we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk jongeren mee 
kunnen doen!

info: Edwin Gorter 06-83444493

Heel Spaarndam BBQ’t
Traditioneel staat de zondagmiddag van het Dorpsfeest 
garant voor gezelligheid, maar de pandemie gooit dit 
jaar roet in het eten om dat met elkaar op het festival-
terrein te doen. Laat dat ‘roet in het eten’ nou onze 
inspiratie zijn voor het afsluitende onderdeel van dit 
alternatieve zomerfeest…

Hoe leuk zou het zijn wanneer zoveel mogelijk 
dorpsgenoten tegelijk in de eigen voortuin aan 
het BBQ’en zijn? Veilig op 1,5 meter afstand van 
elkaar, met mooi versierde straten en de ver-
binding door het toch met zijn allen te doen. Zo 
kunnen wij als dorp laten zien dat we niet voor 
één gat (in de dijk) te vangen zijn.

Samen met een aantal lokale topondernemers hebben 
wij mooie en voordelige barbecuepakketten samenge-
steld zodat u niet op zoek hoeft te gaan naar producten 

voor op en bij de barbecue. Verder zorgen wij ervoor 
dat er tussen 16.00 en 20.00u wat extra gezelligheid 
door de straten komt door het inzetten van mobiel 
entertainment. Wellicht komen ze ook bij u langs... 
Bovendien ontvangt u bij iedere bestelling een gratis 
Spaarndamse vlaggenlijn en maakt u kans op mooie 
prijzen die wij onder jullie verloten. 

De vlaggenlijnen delen wij uiteraard niet voor niets uit. 
Want ook voor het versieren van het dorp doen wij een 
beroep op u. Graag zien wij gedurende de festiviteiten 
zoveel mogelijk versierde huizen en straten. De Spaarn-
damvlaggen aan de gevels en in de vlaggenmasten 
mogen natuurlijk ook niet ontbreken. Als u nog niet 
zo’n mooie  vlag heeft, bestel deze dan via 
www.dorpsfeest-spaarndam.nl/vlaggen.  

Voor de mooist versierde huizen en straten heb-
ben wij nog wat leuks in petto, dus wees creatief 
en verras ons. Wij zullen e.e.a. beoordelen op 
donderdagavond 17 september, zodat iedereen 
het hele weekend plezier heeft van uw inspan-
ningen.

Het motto is om er met elkaar wat moois van maken, 
uiteraard met inachtneming van de meest recente 
RIVM-richtlijnen.  Bent u, of kent u, diegene die het 
leuk vindt om bij u in de straat/buurt één en ander te 
coördineren? Ga dan bij uw buren langs en vraag of zij 
ook mee willen doen en help elkaar. Wellicht kunt u de 
ouderen en/of hulpbehoevenden ook vragen of u iets 
voor hen kunt betekenen met bestellen, ophalen en/
of versieren, zodat ook zij mee kunnen doen. Uw inzet 
wordt gewaardeerd!

Geen updates missen? Like onze Facebook pagina!



Support Your Locals!

Om de straten nog mooier te versieren krijgt u van ons bij 
Iedere bestelling een gratis Spaarndamse  vlaggenlijn!!!  

(Zolang de voorraad strekt)

In samenwerking met een aantal lokale 
ondernemers hebben wij voor u de  
volgende BBQ pakketten samengesteld:

Standaard BBQ pakket, € 20,00 
tbv 2 personen (€10,- p.p.)           
2x Hotdog XL van Bij van Assema 
2x Hamburger van Cafetaria Visser
2x Saté van Café Terras Fort Zuid
1x Stokbrood (wit) van AH Bouwens
1x Kruidenboter van AH Bouwens
1x Huisgemaakte BBQ saus van Bij de Buuf
1x Satésaus van AH Bouwens
2x Spaarndams dessert van Restaurant de Kolk

Luxe BBQ pakket, € 27,00 
tbv 2 personen (€13,50 p.p.) 
2x Gamba op spies van Gooz Catering
2x Oosterse ossenhaas op spies van Gooz Catering
2x Kalfsburger van Café Spaarndam
1x Luxe Stokbrood van AH Bouwens
1x Kruidenboter van AH Bouwens
1x Huisgemaakte BBQ saus van Bij de Buuf
2x Spaarndams dessert van Restaurant de Kolk

Vegetarisch pakket, € 8,00 p.p. 
1x Vegetarische Burger van Café Spaarndam
1x Vegetarische Worst van AH Bouwens
1x Maiskolf met boter van Gooz Catering
1x Spaarndams dessert van Restaurant de Kolk

Bestelformulier:
(ook te downloaden)

Naam:

Telefoon:

Email:

Straat / Locatie BBQ:

   x Basis BBQ pakket  á € 20,00 =

   x Luxe BBQ pakket  á € 27,00 = 

   x Vegetarisch BBQ pakket  á €   8,00 = 

          Totaal te betalen:
 
U kunt dit bestelformulier alleen inleveren bij de servicebalie van       Bouwens op 
7, 8 en 9 september van 18.00 -21.00u en dient direct te betalen.

Uw bestelling dient te worden opgehaald op zondagochtend 20 september bij ons afhaalpunt op de 
parkeerplaats van       Bouwens. U ontvangt hiervoor een tijdslot bij uw bestelling. 

voor(tuin) iedereen!voor(tuin) iedereen!


