
 



1. Voorzitters aan het woord
Een greep uit de groep van oud-voorzitters en de voorzitster die hun ervaringen en herinnerigen delen.

Singel 2

2. De organisatie blikt terug
Een paar oud-organisatieleden blikt terug op 50 jaar Zomerfeest.

B.M. Singel 32

3. Het officiele Zf-huwelijk
Beeld- en filmmateriaal van het huwelijk tijdens de Zomerfeesten uit 2011.

Bark 14

4. Klassieke eye-catchers
Loop langs de grootste attributen die tijdens het Zomerfeest zijn gebruikt. 

Veldvreugd 19

5. ridders in de orde van het zomerfeest
Wie van de ridders kwam het meest te laat en wie loste de meeste problemen op? U ziet het hier!

kelder oude gemeentehuis, let op! Binnenlocatie

6. zf-experience
Waan u terug in de tijd, loop door de jaren heen en ervaar de Zomerfeestjaren opnieuw.

Kas bij kasteel keenenburg, let op! binnenlocatie

7. het feestterrein door de jaren heen
Het feestterrein ligt nu braak, maar normaliter is het een plaatje. Bekijk de beelden van het terrein hier.

Kasteellijn, zijkant van de albert heijn

8. bonte verzameling zomerfeestherinneringen
Benieuwd wanneer nou ook alweer die ene avond was? Geen zorgen, een grote collectie boekjes en andere items kunt u hier vinden.

Wilgenlaan 9

9. burgemeesters aan het woord
Arnoud Rodenburg en Marja van Bijsterveldt vertellen over het Zomerfeest.

Anna van Raesfeltstraat 37

10. de hele week een ander t-shirt
Een grote collectie van de Zomerfeest t-shirts door de jaren heen.

Singel 9

11. de toppers van het zomerfeest
De makers van het Zomerfeest. PS. Bent u medewerker geweest? Schrijf uw naam dan op het bord!

B.M. singel 56

12. walk-in bioscoop
Hier ziet u oude videobeelden en fotoboeken van vele jaren Zomerfeest.

Schoolplein 4, let op! Binnenlocatie

13. ZF oud-fits
Bekijk hier de mooiste, gekste en tofste Zomerfeest-outfits door de jaren heen.

KEenenburgweg 13

14. Jeu de boules
Speel uw eigen potje jeu de boules! Voor ballen wordt gezorgd.

Burgemeester van gentsingel 14

15. groentecentrum langelaan
Verkrijg op zaterdag 14 augustus de tweede bos zonnebloemen gratis.

keenenburgweg 10c

16. holtkamp de bakker
Verkrijg op zaterdag 14 en maandag 16 augustus de tweede gevulde koek gratis.

keenenburgweg 12

Houd u tijdens de wandeling aan de geldende 
Corona-maatregelen. 
Bepaal zelf wanneer en hoe u gaat lopen, er is geen vaste 
route.
Voor de jonge deelnemers is er ook een ZF-Zonnetjesroute! 
U kunt een kleurplaat downloaden via een QR-code of direct 
via onze website.


