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Communicatie die je pakt!



Beste Spaarndammers,

Het is dan eindelijk zover, na twee jaar afwezigheid 
verrijst de feesttent weer aan de A9!! En ook al 
hebben we de afgelopen twee jaar een bijzonder leuk 
en geslaagd alternatief dorpsfeest gehad, er gaat toch 
niets boven een ‘ouderwets’ Zomerfeest!!

Voor de afgelopen twee jaren wil ik iedereen 
bedanken die positief is blijven denken in die minder 
positieve tijden. Jullie hebben er voor gezorgd dat 
in die moeilijke tijden heel het dorp weer even kon 
genieten van een welverdiend verzetje. Maar genoeg 
nu over het verleden, we gaan er weer voor!

Hier voor jullie ligt het programma van dit jaar. Veel 
bekende zaken staat weer op de agenda maar ook 
wel wat nieuwe dingen. Wat allemaal? Dat lees je 
verderop in dit boekje want terwijl ik dit schrijf zijn we 
nog druk in de weer om de laatste hand te leggen aan 
alle activiteiten.

Iedereen is weer van de partij en ik kan niet uitleggen 
hoe trots ik ben om te zien dat alle vrijwilligers de 
schouders er weer onder zetten en de dagen aftellen 
naar Zomerfeest 2022. Ook onze sponsoren die we 
twee jaar ‘met rust hebben gelaten’ zijn weer van de 
partij om ons dorpsfeest financieel en materieel bij te 
staan.

Is het dan echt allemaal goed nieuws? Nee, helaas 
is er ook een onvermijdelijk puntje namelijk de 
muntenprijs. Ik hoef niemand te vertellen wat de 
prijzen de afgelopen tijden hebben gedaan en dus 
kunnen wij ook niet anders dan deze bij te stellen. 
We kijken altijd naar wat er om ons heen gebeurd en 
proberen daar onder te blijven want al is het fijn om 
een financiële buffer te hebben voor slechte jaren, 
winst maken is voor ons niet de doelstelling. Geen 
verlies draaien wel ;-)

Om ons heen kijkende liggen de prijzen veelal op drie 
euro en hoger op een festival. Zoals gezegd proberen 
wij daar altijd een beetje onder te blijven. Met €2.80 
denken we dit gerealiseerd te hebben en daarmee 
ook de gestegen kosten het hoofd te kunnen bieden. 
Nooit leuk om te melden maar zoals gezegd, het kan 
niet anders.

Tot zover dit mindere puntje, op naar het feest!!

Namens SDS wens ik iedereen heel veel plezier en 
gezelligheid toe en laten we aan onszelf en elkaar zien 
dat we nog steeds weten wat een feestje maken is!!

Tot straks in de tent en Mucha Diversión!!

Stichting Dorpsfeest Spaarndam
Arie in ‘t Veld, voorzitter

Voorwoord



18:45 – 20:00 uur

Receptie 
Voor al onze vrijwilligers en sponsors openen wij 
onze 24e 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.

19:30 – 23:00 uur

Muziek bingo
Dit jaar wordt de bingo in een muzikaal jasje 
gestoken! Geen cijfers maar swingende 
nummers! De pop quiz speel je in teamverband 
en de disco bingo individueel. Teams kunnen ook 
ter plaatse gevormd worden met medespelers. 
Er zijn weer leuke prijzen te winnen! Inschrijven 
kan via het formulier op de website 
www.dorpsfeest-spaarndam.nl. 
Schrijf je snel in want vol is vol!
Locatie: VIP tent
Binnenloop: 19.30 uur
Start: 20.00 uur
Inschrijfgeld: € 6,- (graag gepast betalen)

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!

20:00 – 23:00 uur

Quiz Night… entertainment ten top!
Topdrukte op de donderdagavond in de feesttent. 
Honderden quizidioten klimmen weer (uiteraard 
verkleed in het thema ‘Fiësta Mexicana’) 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. 
Entree: gratis
Inschrijven (en tent open): vanaf 19:30 uur of vooraf 
via onze website: www.dorpsfeest-spaarndam.nl 
Aanvang quiz: 20:30 uur. 

Er kan niet worden gecorrespondeerd over de uitslagen, antwoorden of de prijzen. 

Woensdag 14 september

Donderdag 15 september

19:30 – 23:00 uur

Klaverjas
De klaverjasavond wordt weer samen met 
de klaverjasafdeling van S.V. Spaarnwoude 
georganiseerd en deelname staat open voor 
iedereen die een beetje kan klaverjassen.

We spelen 3 rondes in het Amsterdamse systeem 
met wisselende partners (dus geen koppels).
Het inschrijfgeld, inclusief deelname aan een 
extra loterij, bedraagt € 6,00 (contante betaling in 
de grote tent).

Inschrijven klaverjas vanaf 19.30 en het kaarten 
start om 20.00 uur. Wij hopen na alle Corona 
toestanden weer op een behoorlijke opkomst.

20:00 – 23:00 uur

Darts
En natuurlijk kan er ook weer gedart worden. 32 
deelnemers strijden om de uiteindelijke winst.
Inschrijving darts: vooraf via onze website
Start darts: 20:30 uur, verzamelen om 20:00 uur.

13:30 – 17:00 uur

Seniorenmiddag 
Voor alle senioren van Spaarndam zijn we terug 
op de plek waar we het liefste zijn tijdens de 
feestweek namelijk ‘DE TENT’ aan de Ringweg. 
MEXICO dat is het thema voor de Seniorenmiddag. 
Niet zoals u gewend was op vrijdagmiddag maar 
op de ….DONDERDAG MIDDAG! U was dit al van 
ons gewend omdat we de 2 afgelopen jaar op de 
donderdag ‘in de wijk’ de seniorenmiddag gevierd 
hebben. 

We hebben als vanouds een prachtig programma 
voor u in petto in de vertrouwde feesttent. 
Inclusief een hapje en een drankje. Entertainster 
Joki Beerendonk zal van de partij zijn en u weet…
dan wordt het een feestje! 

U bent 50 + …en heeft zin in dit feestje? Kom dan 
zéker op donderdagmiddag 15 september naar de 
feesttent aan de Ringweg. 
13.30 uur - 14.00 uur: inloop 
14.00 uur: start programma

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



Vrijdag 16 september
09:30 – 11:30 uur

Peuterochtend  
Feest voor de allerkleinste kinderen georganiseerd 
door HERO kindercentra. Alle peuters uit 
Spaarndam en Haarlemmerliede zijn welkom 
(onder begeleiding van een ouder). De kinderen 
die deze dag op de opvang zijn worden hierover 
nog apart geïnformeerd door Hero. Het is een 
ochtend die in het teken staat van muziek, 
schminken en andere leuke activiteiten. Kom je 
ook verkleed, dan maken wij er samen een gezellig 
feestje van.       

09:45 – 16:00 uur 

Scholendag 
De onderbouw van de basisscholen van 
Spaarndam en Haarlemmerliede worden in 
de ochtend getrakteerd op een verrassende 
voorstelling. Alle kinderen van de onderbouw 
mogen verkleed in ons thema “Fiësta Mexicana” 
naar de tent komen.

De bovenbouw doet ’s middags de Adventure Run 
inclusief clinics in het thema Fiësta Mexicana.
Dat wordt een actieve en intensieve tocht langs 
alle hoogtepunten van dit prachtige land.

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 site. Via de scholen krijgen de kinderen 
meer informatie.

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 – Zeven tegen Zeven  
Uiteraard is dit sportieve voetbaltoernooi niet meer 
weg te denken uit het Zomerfeestprogramma. 
Maximaal aantal teams: 16 met min. 7  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 13 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 dit een 
spannende avond! 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 



09:30 – 13:30 uur

SDS Autorally/Puzzelrit 
Bedacht voor het alternatieve dorpsfeest in 
2020 en 2021 en nu een vast onderdeel in het  
programma. 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. We starten met 
een briefing in de tent om 9.30 uur, Vanaf 10.00 
uur start de eerste deelnemer met zijn/ haar rally 
avontuur. 
Schrijf je in via de website. 
Info: Angelique Weel 06 31 96 06 83

13:00 – 23:00 uur 

Kermis 

11:30 – 15:00 

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. De 
holes bestaan onder andere uit blikken schieten, 
belletje trappen en fantastische greens.
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. 
Geef op de website ook aan of je zelf een bal hebt 
of een bal wenst. 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: Geef je tijdig op, er zijn maar een beperkt 
aantal plaatsen! Dit jaar zorgt iedereen voor zijn 
eigen bal.

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

zaterdag 17 september

21:00 – 01:00 uur

Feestavond met Prezz!
De eerste echte feestavond tijdens het Zomerfeest 
is al sinds jaar en dag de vrijdagavond. 

Met verrassende medleys vuurt deze band 
in één show meer dan honderd hits op je 
af. De allerbeste songs uit de huidige top 
40 en uit het verleden worden in no time 
afgewisseld met dance-classics, 90’s, 00’s, rock 
en Nederlandstalige meezingers. Hierdoor 
draait ieder optreden weer uit op een muzikaal 
superfeest. 

Dus: Heb je nog geen kaarten voor de 
vrijdagavond? Haal ze vanaf woensdagavond in 
de tent!

Entree: € 12,50 per persoon 
(als Vriend van de Stichting)
Losse verkoop: € 15,00 – vanaf dit jaar alleen 
gekoppeld aan een Vriend van de Stichting 
(zie ook de “Praktische informatie”)

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



14:00 – 16:00 uur 

Spaarndam’s Got Talent
Acrobatiek, dansen, zingen, stand-up comedy, 
goochelen of toch vertrouwd playbacken?  
Dit jaar zijn we in Spaarndam op zoek naar dé 
verrassende act van 2022. Terug van weggeweest: 
Spaarndam’s Got Talent! Familie, vrienden, 
vriendinnen, boekingsagenten… iedereen is 
welkom in ons theater om te genieten van al 
het talent van 4 t/m 12 jaar dat Spaarndam te 
bieden heeft. Wie pakt de hoofdprijs mee naar 
huis en mag zich hét Spaarndamse talent van 
2022 noemen? Laat je verbazen, kom naar deze 
spetterende finale. Oh ja, meets & greets op 
aanvraag. 

Inschrijven kan via 
www.dorpsfeest-spaarndam.nl

14:00 – 19:00 uur

Horeca Plein met Mexicaans 
streetfood
Op zaterdag- en zondagmiddag zorgt Nicky 
van Gooz Catering er voor dat de Mexicaanse 
sferen nog wat meer te proeven zijn op het 
festivalplein. Naast de vertrouwde snacks die hij 
de hele feestweek aanbiedt, zal hij de lekkerste 
gerechten aanbieden vanuit de Mexicaanse 
streetfoodcorner. Het water loopt ons al in de 
mond… 

21:00 – 01:00 uur 

‘Feest met DJ Flexy Frank’
Dit jaar geen nieuwe naam achter de draaitafel 
maar misschien ken je hem van de flitsende 
Hummer tijdens de buurt BBQ’s de afgelopen 
twee jaar? Deze op en top feest DJ geniet van 
grote bekendheid op vele feesten in onze regio 
dus het wordt hoog tijd dat hij zijn kunsten in 
onze Feesttent maar eens moet tonen. 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 ‘Fiësta Mexicana’.

Entree: € 12,50 per persoon 
(als Vriend van de Stichting)
Losse verkoop: € 15,00 -  vanaf dit jaar alleen 
gekoppeld aan een Vriend van de Stichting (zie 
ook de “Praktische informatie”)

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



09:00 – 17:00 uur

Jaarmarkt
Ook zij mogen weer! Na enkele jaren van 
afwezigheid is de jaarmarkt weer terug op 
de Ringweg. Ongeveer vanaf de Clara van 
Spaarnwoudestraat tot aan de tennisvereniging 
kunt u uw kooplusten weer de vrije loop laten 
gaan. Ook is er voor de jeugd weer de optie 
om wat extra centen te verdienen met je oude 
spulletjes door deze te verkopen op de vrijmarkt. 
Hiervoor is gelegenheid op het basketbalveld of 
het grasveldje bij het toegangspad naar de tent. 
LET OP: Er is geen toestemming verleend om de 
vrijmarkt op de Ringweg plaats te laten vinden!

11:00 – 19:00 uur

Kermis 
 

11:00 – 13:00 uur

Kinder Polderloop
Voor veel kinderen hét hoogtepunt van het 
Zomerfeest! Wat een lol voor alle kinderen, 
rennen door weilanden en sloten met vriendjes 
en klasgenoten! En wil jij jouw vader of moeder, 
opa of oma ook mee dan mag dat natuurlijk ook! 
We starten achter de tent en lopen een parcours 
welke ook weer eindigt bij de tent. Het gaat 
niet om wie de snelste is maar wie het meeste 
lol heeft met elkaar! Daarom starten we net als 
tijdens de Coronacup twee om twee.

11.30 groep 3 & 4 & 5 bij de start
12.00 groep 6 en ouder t/m 14 bij de start 

Jij doet toch ook mee? Deelname is gratis, op 
eigen risico en een zwemdiploma is vereist.
 
Aanmelden: vanaf 11.00 bij de tent 

Inschrijfformulier is te downloaden via de 
website en in te leveren bij de inschrijving in de 
tent.

 
12:00 – 18:00 uur

Horeca plein met Mexicaans 
Streetfood
Ook vandaag staat Nicky van Gooz Catering weer 
klaar met heerlijke Mexicaanse streetfood en de 
vertrouwde snacks!

15:15 – 19:00 uur

PalingParty 
Een feestmiddag met heerlijk eten en drinken als 
vanouds! Met optredens van Richelle van Ling, 
Joki Beerendonk en als knallende afsluiter onze 
DJ Mark Hofmans! 

19:00 uur

Einde van het 24e Zomerfeest. 
Wij zien u graag weer op het Jubileum 25e 
Zomerfeest van 13 t/m 17 september 2023. 

Vrijwilligersfeest 2022 
Op zaterdag 26 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.

zondag 18 september



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. 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. 
De polsbandjes die ingeleverd worden voor munten 
op de dinsdagavond zullen direct in de vrije verkoop 
gaan (OP=OP). De rest van de 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. LET OP! Kaarten in de losse verkoop mogen 
alleen gekocht worden samen met of door een Vriend 
van de Stichting. Deze polsbandjes/kaarten worden 
gekoppeld aan het lidnummer van de Vriend en deze 
zal ook verantwoordelijk zijn voor diegene die het 
polsbandjes draagt. Misdraagt deze persoon zich, 
dan zal Stichting Dorpsfeest Spaarndam genoodzaakt 
zijn deze persoon EN de bijbehorende Vriend van 
de Stichting te weren uit de tent voor een nader te 
bepalen termijn. Denk dus goed na voor wie je de 
polsbandjes koopt! 

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 2022 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.

Praktische informatie 

Ja... ja... daar is de

Jaarmarkt weer!
Zondag 18 septembervanaf 09:00 uur 



Inschrijfformulieren & foto’s 
Op onze website kunt u de inschrijfformulieren voor 
alle programmaonderdelen vinden en downloaden. 
Houd de social media (Facebook en Instagram) 
en de website in de gaten voor wijzigingen in het 
programma of oproepjes!

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.
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. 

Om alles voor Stichting Sinar Pelangi en voor het 
Dorpsfeest in goede banen te leiden zijn we op zoek 
naar nog enkele vrijwilligers die op de avonden en de 
zondag bij willen springen! Helpt u graag mee? Neem 
contact op met Edwin Gorter 06 83444493

Autoscooter 
10 ritten 

voor € 10,00

alle dagen geldig

alle dagen geldig 
Draaimolen 

10 ritten 
voor € 10,00

Trampoline 
1 extra minuut 

springen

‘HAPPY HOUR’ kermis Tegen inlevering van deze bon gelden op donderdag  
verlaagde tarieven voor de volgende kermisattracties:



Zomerfeest 2022 is mede mogelijk dankzij:

Aannemers- en Timmerbedrijf Hans Kortekaas

Aannemersbedrijf Bijster

Aannemersbedrijf Joris van Aarle

Aannemingsbedrijf John van Geldorp B.V.

Aannemingsbedrijf JT Bouw

Aannemingsbedrijf van Geldorp BV

Administratiekantoor AK

Albert Heijn Bouwens Spaarndam

AMH Architect Maria Hoogland

Amsterdam Watch Company

Auto en Motorrijschool Cees van den Hoek

Autobedrijf Wempe

Autorijschool Goes & Boonstra

Beat the Box

Beautysalon De 7 Schoonheden

Bon en Breed

Bouw- en aannemersbedrijf Dave Blom

Bouw- en aannemersbedrijf Wembouw BV

Bouwbedrijf Ben Wempe

Bureau Bewust Verzekerd

Café Restaurant “De Toerist”

Café Spaarndam

Cafetaria/ Catering/ service Visser 

Cleaning Service Westerink

Coöperatieve Rabobank U.A.

Crane World Wide Logistics AMS BV

de Reistoko

Droomparken Buitenhuizen

DRS de Lange VOF

Dynamique

Experico BV

F. van Maaswinkel Evenemententechniek

Fysiotherapie/Fitness Spaarndam

Galjé Kappers by Robert

Garage Spaarndam

Gebr. Kroon Aardappelhandel

Gooz Catering

Groente- en Fruithandel Spronk vof

H. Van der Leij Bouw

Habes Holding (Xaris ICT BV)

Hans Preyde Sanitair

Helder Huis

Hero Kindercentra

Holland Paling BV

Hoogvliet BV

Hotel Haarlemmerliede / De Zoete Inval

Hugtenburg & De Vries

IJ-Sprong fotografie

Intercel Energie BV

J. Molenaar Transport

Joh. Kuyten BV

Kapsalon Jerick

Kuhlman Accountantskantoor

Kunst & Theatercafé Fort Zuid

Lammerse Onderhoudsbedrijf

Lays Chips

Lemmers Bouwbedrijf

Liedehoeve Boerengolf

Loodgietersbedrijf Paulus

ManEngenius BV

Maessen Tentsupply

Mansveld Expotech

Markus BV

Mediacollege Amsterdam

Melkveehouderij Gijs Vink

Molenaar Rietdekkers

Molenaar Rijplaten

N.H. Wempe Transport BV

Noads

O5home.nl

R. Germans

Raadschelders Bouwadvies BV

Renautic

Restaurant de Kolk

RVM Onderhoudsbedrijf 

S. Wempe Machinist en Bestrating 

Sauna van Egmond

Schildersbedrijf Duwel

Showrent Holland BV

Spiba Trading

Studio QKLQ 

Taxi Bassie

Timmerfabriek S.J. van Geldorp

Timtex Group

Transportbegeleiding Haarlem

Van Waalwijk van Doorn Makelaars

Veldhuijzen Milieu B.V.

Villa Westend

WALS Autobedrijven

Watersportcentrum de Rietpol - Eco Energy

Westerveld Creatieve Communicatie

Wetterwille Allround Service

Zinq-design



TOT VOLGEND JAAR!

Zomerfeest van 13 t/m 17 september 2023

www.dorpsfeest-spaarndam.nl

Wij bedanken al onze vrijwilligers, 
medewerkers en sponsors!

Secretariaat
Joh. vd. Waeyenstraat 34
2064 XN  Spaarndam

e-mail : info@dorpsfeest-spaarndam.nl
internet : www.dorpsfeest-spaarndam.nl
bank : Rabobank 1183.93.111
KvK : nr. 34118492

Edwin Gorter

Richard Gorter

Stefan Gorter

José Molenaar

Stephan Boerée

Conor Loughman

Nico Wempe

Cindy van Opzeeland

Sharon van de Aa

Lars van Duijn

Pim van Groeningen

Bob Zeulevoet

Sander Veldman

Ronald Koene

Antonella Galantino

Arie in ’t Veld

Ghislaine Berman

Stichting Dorpsfeest Spaarndam bestaat uit:


