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• Seniorenmiddag
• Scholendag
• SDS Fietstocht
• Autorally/Puzzelrit
• Footgolf Spaarndam
• Quiznight 
• De Corona Cup
• Dorps BBQ

Beste Spaarndammers,

Hier ligt ie dan voor jullie, wederom een alternatief  
programma voor Zomerfeest 2021. Heel lang hebben  
we gehoopt weer een volledig Dorpsfeest te kunnen 
organiseren maar helaas zetten de versoepelingen op  
het laatste moment niet snel genoeg door.

Ook dit jaar denken we dat wij met dit programma, en 
wat ouderwetse onderdelen, voor alle Spaarndammers 
wat gevonden hebben om toch even de gedachten opzij 
te zetten en een topweekend te kunnen hebben. 

Ik wil dan ook een extra dankwoord uitspreken naar al 
die vrijwilligers die dit toch maar weer mogelijk hebben 
gemaakt in een bijzonder korte tijd!

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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DONDERDAG 16 SEPTEMBER

Seniorenmiddag van 14:00-16:00 uur
De Senioren trappen het feestweekend af!
We hebben meteen een nieuwtje… Vanaf dit jaar 
vindt de ‘senioren-middag’ plaats op de donder-
dag middag! We starten ongeveer om 14:00 uur.

(Reden? De scholendag is verplaatst naar de vrijdag ivm 
het vinden van de broodnodige vrijwilligers, dit gaat op 
vrijdag makkelijker dan de donderdag voor het team 
van de  scholendag.)

We hebben met ons vaste team een aantal leuke din-
gen bedacht om toch even die leuke feesttent sfeer te 
pakken nu de seniorenmiddag voor het tweede jaar op 
rij niet door kan gaan in de feesttent.

Net als in 2021 komen wij de senioren muzikaal 
verrassen, we komen naar een aantal locaties toe. 
Houd onze facebook pagina in de gaten welke locaties 
dit zijn en op welke tijden we daar arriveren. Ook laten 
we dit weten via de mededelingen borden bij AH en het 
dorpshuis. We laten van ons horen! We geven u als tip 
het volgende mee… 
Als het zover is op donderdag 16 september en 
u hoort muziek in de straat… Kom dan snel naar 
buiten en samen maken we er wat leuks van. 
We krijgen hulp van de vrijwilligers van de Zonnebloem 
om u eventueel te helpen waar nodig.

info: José Molenaar 06 - 403 79 089

VRIJDAG 17 SEPTEMBER

Scholendag
In het aangepast programma van het Zomerfeest 
hebben we gelukkig ook de Scholendag weer een plek 
weten te geven.

Voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) is er een speciaal 
optreden geregeld in het Dorpshuis. Daarna wordt er 
gezamenlijk geluncht.  De bovenbouw ( groep 5 t/m 8 ) 
doen mee aan weer een spannende Adventure Run!

Via de scholen ontvangen de leerlingen en ouders meer 
informatie.

ZATERDAG 18 SEPTEMBER

SDS Fietstocht 
Speciaal voor SDS, in samenwerking met Nova Zembla 
zijn er fietstochten gemaakt. Fiets je ook mee?!

We hebben een tocht van 50 km en een interactieve 
tocht van 25 km, welke via de website gedownload 
kunnen worden. Vertrek vanaf eigen huis, op elk
gewenst tijdstip.

info: Debbie Mikkers 06 - 310 01 228 of
Tamara van Woerkom 06 - 372 27 557

SDS Autorally/Puzzelrit start vanaf 10:00 uur
Na zoveel leuke reacties gekregen vorig jaar, is dit 
onderdeel er dit jaar ook weer bij! Leuk voor het hele 
gezin! De SDS interactieve Autotocht, een rally van on-
geveer 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

Inschrijven en info: WWW.DORPSFEEST-SPAARNDAM.NL



Footgolf Spaarndam start 12:00 uur
We zijn blij dat we dit onderdeel weer kunnen organi-
seren. Op en rond het feestterrein en SV Spaarnwoude 
zullen we onze holes creëren! 

We hebben plek voor 150 mannen en vrouwen (16+) meldt 
je daarom z.s.m. aan op www.dorpsfeest-spaarndam.nl.

Een ieder die mee wenst te doen, dient zich met voor 
en achternaam op te geven en kan aangeven bij welke 
groep hij of zij wenst te worden ingedeeld. Iedereen 
moet wel voor een eigen bal zorgen.

Let op: Geef je tijdig op, er is een beperkt aantal plaatsen!

Aanmelden: via de website
Info: Jos vd Laan 06 - 374 68 631 of
Edwin Gorter 06 - 834 44 493
 
Quiznight start stream 20:00 uur, start Quiz 20:30 uur
Dit jaar ook weer Quizzen gewoon vanuit je eigen huis 
via de computer. Aan de details wordt momenteel nog 
gewerkt, maar ga er gerust van uit dat alle aspecten
voor een topavond weer aanwezig zullen zijn!

Dus, vorm je team en geef je op via de website 
voor weer een supergezellige online Quiznight! 

Aanmelden: via de website

ZONDAG 19 SEPTEMBER
 

De Corona Cup 11:00-16:00 uur
Vorig jaar bedoeld als een eenmalig evenement, maar 
helaas wegens succes op herhaling…

Voor de jeugd van 6 t/m 15 jaar strijden we op en rond 
het evenemententerrein op verschillende onderdelen 

van sport en spel. Wie is behendig en snel of juist lang-
zaam en slim? Enkel door mee te doen kun je het bele-
ven. Een ieder loopt een individueel parcours in groepjes 
van min. 5  tot max. 8 kinderen. Er zijn twee starttijden 
om 11.00u en 13.30u. Individueel opgeven mag ook.

Aanmelden: via de website
Info: Edwin Gorter 06 - 834 44 493

Heel Spaarndam BBQ’t, 
16:00-20:00 uur
In navolging op het suc-
ces van afgelopen jaar 
organiseren wij wederom 
het grootste eetfestijn van 
Spaarndam. Voordat u uw 
BBQ weer opbergt voor 
de winter, willen wij deze 
graag nog één keer zien ro-
ken. Samen met een aantal lokale topondernemers (die 
al jarenlang SDS een warm hart toedragen) hebben we 
voor uw gemak ook dit jaar weer mooie BBQ-pakketten 
samengesteld en maakt u bovendien nog kans op wat 
leuke prijzen die wij verloten onder de afnemers. Dit 
jaar kunt u de BBQ-pakketten, tot 12 september, 
online bestellen via onze website. 

Wederom zorgen wij voor wat muziek op wielen die 
wellicht ook bij jullie langs kunnen komen. Ook dit 
jaar geldt weer met, door en voor Spaarndammers. 
Organiseer iets met uw buurt, straat of buren en 
vraag de ouderen en hulpbehoevenden of u iets 
voor hen kunt doen. Maar vooral: houdt u zich aan 
de RIVM richtlijnen. 

Geen updates missen? Like onze Facebook pagina!



Support Your Locals!

Hang de vlag uit!!  
Wat is een feest zonder aankleding? Normaal zorgen wij ervoor dat het festivalterrein 

en de tent er feestelijk versierd uitzien, maar nu er weer geen feesttent is doen wij wederom een 
beroep op u! Graag zien wij gedurende het hele feestweekend zoveel mogelijk Spaarndamvlaggen 
door het dorp en voor de mooist versierde straat en huis hebben wij ook dit jaar weer wat leuks in 

petto. Wie weet komt de de BBQ-chef van Restaurant de Toerist ook bij u thuis langs om uw 
gerechten op hun Green Egg te bereiden…

Heeft u nog geen Spaarndam-vlag? 
Verkooppunt: Joke Gorter, Ringweg 85, 023-5372679, svp vooraf bellen om afspraak te maken.

 (NB: De vlaggenlijnen die wij vorig jaar uitdeelden bij de BBQ-pakketten zijn helaas niet meer leverbaar) 

Luxe BBQ pakket, € 27,50 t.b.v. 
2 personen (€13,75 p.p.)        
2x Hamburger van Cafetaria Visser
2x Kipsaté van Café Terras Fort Zuid
2x Hotdog Texas style (jalapeño and cheddar) 
van Restaurant de Kolk
2x Pesto Zalmfilet van Gooz Catering
1x Stokbrood van AH Bouwens
1x Kruidenboter van Restaurant de Toerist
1x Aioli van Restaurant de Toerist
1x Aardappelsalade van Restaurant de Toerist
1x Huisgemaakte BBQ saus van Bij de Buuf
1x Satésaus van AH  Bouwens
2x IJsmacaron van Diga ijs & koffie

Vegatarisch BBQ pakket, 
€ 22,50 t.b.v. 2 personen (€11,25 p.p.) 

2x Vegetarische Burger van Café Spaarndam
2x Vegetarische Worst van AH Bouwens
2x Maïskolf met boter van Gooz Catering
1x Stokbrood van AH Bouwens
1x Kruidenboter van Restaurant de Toerist
1x Aioli van Restaurant de Toerist
1x Aardappelsalade van Restaurant de Toerist
1x Huisgemaakte BBQ saus van Bij de Buuf
2x IJsmacaron van Diga ijs & koffie

Scan en 
bestel!

Deze pakketten kunt u online bestellen via www.dorpsfeest-spaarndam.nl.
Let op: uiterste besteldatum 12-september

Uw bestelling dient te worden opgehaald op zondagochtend 19 september bij onze drive-through 
op de parkeerplaats van       Bouwens. U ontvangt een tijdslot bij uw bestelling.

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


