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ORANJEFEESTEN   LANgERAAR  2014
Een nieuwe start. Na ruim 40 jaar Kermis op het parkeerterrein bij Altior aan de Sport-
weg verhuizen we naar een prachtig nieuw evenementen / parkeerterrein. Op dit nieuwe 
terrein bij het fraaie nieuwe Altior complex aan de Sportlaan zullen de Kermis samen 
met de Tentfeesten van F&P plaatsvinden. De aanloop naar een nieuw terrein dateert al 
vanaf 2008. In 2011 werd de huidige locatie de definitieve bestemming voor een nieuw 
Altior complex en evenementen / parkeerterrein. Sindsdien hebben we vele goede ge-
sprekken en discussies met de Gemeente projectleiding en uitvoering gehad over de 
inrichting, voorzieningen etc. De opzet en indeling van het terrein hebben we o.a. met 
Kermisexploitanten gemaakt. Diverse activiteiten houden we ook zo als voorheen nu op 
het nieuwe complex van Altior. Hierbij willen wij onze hartelijke dank uitspreken naar alle 
betrokkenen voor het meedenken en de medewerking om een mooi functioneel terrein 
aan te leggen. Alleen wil je veel, samen kan je veel! 

Bij een nieuwe start hoort ook een opening, extra activiteiten en zo mogelijk iets specta-
culairs. We openen het terrein op donderdagavond door op de Kermis de ballonnen van 
de ballonnenoptocht op te laten. Naast onze gebruikelijke activiteiten zijn de Brunch op 
zondagmorgen en het Trucktrekken op zaterdagavond extra in het programma opge-
nomen. Buiten de vaste attracties op onze Kermis is er voor de echte durfal de Booster 
die je naar 40 meter hoogte zal brengen. Al met al een aantrekkelijk programma om 
onze Kermis te bezoeken.
In dit programmaboekje kunt u alle informatie vinden over onze festiviteiten en activi-
teiten, openingstijden, attracties etc. Ook is ons volledige programma te zien op onze 
website: www.kermislangeraar.nl Voor diverse attracties staan op onze site kortingsbon-
nen.
Tijdens en na de Kermis vind u hier ook de uitslagen van de verschillende activiteiten. 
Dit jaar zal het ook mogelijk zijn uw deelname aan de Langeraarse beddenrace via onze 
website op te geven. 
Ook in de feesttent van F&P treden dit jaar weer bekende artiesten op. In de kantine van 
het nieuwe Altior complex zal op verschillende avonden ook muziek zijn. Verder in dit 
programmaboekje meer daar over.

De toegang naar de Kermis, feesttent en Altior is via de Sportlaan nabij de Schakel. Het 
Achtmorgenpad geeft geen toegang en moet worden vrij gehouden voor bevoorrading 
van de feesttent, nood- en hulpdiensten en als vluchtweg. Veiligheid geldt voor ons 
allemaal. Het wordt organisaties steeds meer opgedragen hier zorg voor te dragen. Om 
dit zo goed mogelijk te kunnen waarborgen zal tijdens de Kermisdagen de Sportlaan 
vanaf de Schakel afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Let op de informatie- en 
verkeersborden en volg aanwijzingen van (verkeer) begeleiders tijdens onze activiteiten 
op. Veiligheid in belang van ons allen!
Elk jaar bezoeken veel dorps- en niet dorpsgenoten onze Kermis of nemen deel aan 
een van onze activiteiten. Elkaar tijdens onze Oranjefeesten te ontmoeten of samen te 
feesten blijkt een belangrijke rol te spelen binnen onze samenleving. Wij zijn er trots op 
dat voor u te kunnen invullen.
Wij wensen u veel succes bij deelname van een van onze activiteiten. Veel gezelligheid 
en plezier op de Kermis of in een van de feestgelegenheden.

Namens het bestuur Stichting Kermis Langeraar
Ries Pieterse 



DONDERDAg 21 AuguSTuS

15:30 uur uitdelen bloemen voor de  
  kinderoptocht.
17:30 uur JeugdvoetbalwedstriJden.
18:30 uur kermis geopend.
19:00 uur uitdelen ballonnen.
19:00 uur voetbalwedstriJd

  altior1 – tavv1.
19:15 uur ballonnenoptocht.
19:45 uur oplaten ballonnen.

VRIJDAg  22 AuguSTuS 

09:45 uur opstellen deelnemers 
  kinderoptocht.
10:00 uur  Jurering deelnemers 
  kinderoptocht.
11:00 uur kinderoptocht.
11:15 uur kermis geopend.
14:00 uur puzzel- en speurtocht.
15:00 uur bezoek skl aan bewoners  
  aarhoeve.
18:30 uur opstellen deelnemers

  beddenrace.
18:45 uur beddenrace.
23:00 uur vuurwerk.

ZATERDAg 23 AuguSTuS 

13:30 uur kermis geopend.
13.30 uur volleybaltoernooi.
19.30 uur trucktrekken.

ZONDAg  24 AuguSTuS 

10:30 uur kermisbrunch.
13:30 uur  kermis geopend.

PROgRAmmA

ORANJEFEESTEN

2014



PROgRAmmA  DONDERDAg 21 AuguSTuS

17:30 uur
Jeugdvoetbalwedstijden

Start van de Oranjefeesten met voetbalwedstrijden tussen jeugd-
teams van Altior en TAVV. Naast eeuwige roem wordt er gevoetbald 
om de SKL wisselbokalen.

19:00 uur
Ballonnenoptocht

We verzamelen op het parkeerterrein aan het Landlustpad, waar de bal-
lonnen en de kaartjes worden uitgereikt. Onder muzikale aanvoering 
van Arti et Religioni vertrekken we om 19:15 uur in een feestelijke op-
tocht naar het nieuwe kermisterrein. Om 19:45 uur wordt het nieuwe 
kermisterrein feestelijk geopend door de ballonnen op te laten die aan 
een mooie en hopelijk lange reis gaan beginnen. 
Voor de deelnemers wier ballon het verst komt zijn leuke prijsjes be-
schikbaar. De prijsuitreiking is eind november en winnaars krijgen auto-
matisch bericht.

*Route: Landlustpad, Langeraarseweg, Ontzigtstraat, van der Hoe-
venstraat, van Wassenaerstraat, via de Sportlaan naar het nieuwe ker-
misterrein.



19:00 uur
Voetbalwedstrijd Altior 1 – TAVV 1

Aftrap van de Ter Aarse derby tussen de voetbalploegen van Langeraar 
en Aardam. Inzet van de wedstrijd is de gewilde Stichting Kermis Lan-
geraar bokaal. Benieuwd in welke prijzenkast de beker een jaar lang valt 
te bewonderen. Tijdens de rust zal Arti et Religioni een optreden ver-
zorgen voor het publiek. Wie mag zich een jaar lang de beste noemen?

PROgRAmmA  VRIJDAg 22 AuguSTuS

9:45 uur
Kinderoptocht

De vrijdag wordt traditioneel gestart met de al sinds 1923 gehou-
den kinderoptocht. De deelnemers stellen zich in manege “De 
Vosseburch”op voor jurering van hun versierde fiets, wagen etc. 
Alle deelnemers worden beloond met een attractiebon, maar de 
mooiste creaties vallen in de prijzen.
Bloemen en materialen om de twee- tot vierwielers om te toveren 
in een kunstwerk worden op donderdagmiddag uitgereikt bij de 
manege. Na bekendmaking van de prijswinnaars vertrekt de kin-
deroptocht onder muzikale aanvoering van Arti et Religioni richting 
de feesttent op het kermisterrein. Hier worden de prijzen uitgereikt.

09:45 uur  Opstellen versierde fietsen 
10:00 uur  Jurering
11:00 uur  Vertrek optocht

*Route; Manege de Vosseburch, Langeraarseweg, van Dijkstraat, 
  Halkesstraat, van Wassenaerstraat via de Sportlaan naar het 
  nieuwe kermisterrein.



14:00 uur
Speur- puzzeltocht

Combinatie van denk- en wandelsport. Je kunt er mooie prijzen mee 
winnen in de vorm van attractiebonnen. De speur-puzzeltocht is be-
doeld voor de jeugd in de leeftijdscategorie ±7 t/m 13 jaar en dient 
lopend te worden afgelegd. Er kan gestart worden tussen 14:00 en 
14:30 uur vanaf het kerkplein. Neem wel je eigen pen of potlood mee.

15:00 uur
Bezoek aan bewoners Aarhoeve

Bestuursleden van SKL brengen een bezoek aan de bewoners van de 
Aarhoeve om samen kermis te vieren. In de recreatiezaal worden de 
Langeraarse senioren getrakteerd op heerlijke oliebollen en gezellige 
muziek. 

18:45 uur
Beddenrace

Alles behalve slaapverwekkend; start van de 24e editie van de open 
Langeraarse kampioenschappen op het parcours rondom de Aar-
hoeve. Bij deze feestelijke optocht en wedstrijd tegelijk kunnen de 
atleten starten in een van de volgende categorieën; het open kam-
pioenschap, de categorie ludiek en de jeugdwedstrijd. De winnaars 
worden na afloop van de race bij de jurywagen gehuldigd en kunnen 
hun prijzen en felicitaties door de rondemiss in ontvangst nemen. 
Prijzen zijn beschikbaar gesteld door lokale sponsors. Tijdens gehele 
beddenrace optocht van blaaskapel ‘de Gebarsten Ketel’.
 
18:30 uur Opstellen bedden voor de start



23:00 uur
Vuurwerk

Op het nieuwe terrein van Altior wordt de nacht gevuld met een 
spetterende vuurwerkshow. Dit spektakel wordt mogelijk gemaakt 
dankzij de Stichting Kermis Langeraar en de gezamenlijke kermisex-
ploitanten. Om veiligheidsredenen dienen de toeschouwers zich te 
houden aan de aanwijzingen van de organisatie.

13:30 uur
Volleybaltoernooi

26e editie van het Stichting Kermis Langeraar volleybaltoernooi. Bin-
nen strak gekalkte lijnen strijden 24 teams uit Langeraar en omgeving 
om de ereprijzen. De wedstijden worden gespeeld op het bijveld van 
Altior (nieuwe complex), waar rond 16:30 uur de winnaar van deze 
editie bekend zal zijn. Het toernooi wordt mede mogelijk gemaakt 
door de Rabobank Groene Hart Noord.

19:30 uur
Trucktrekken

1e editie van het open Langeraars kampioenschap trucktrekken. Zie 
hoe sterke vrouwen en mannen zo snel mogelijk een truck over 25 
meter proberen te verplaatsen. Niet zittend achter het stuur, maar 
voor de truck aan een touw. Je kunt ook deelnemen. Zie onze website 
voor aanmelding en spelregels.

PROgRAmmA  ZATERDAg 23 AuguSTuS



PROgRAmmA  ZONDAg 24 AuguSTuS

10:30 uur
Kermisbrunch

De vijfjaarlijkse brunch is voor het laatst georganiseerd in 2008, en een jaar 
uitgesteld om dit op feestelijke wijze op het nieuwe kermisterrein te kunnen 
organiseren. Neem plaats aan de langst gedekte tafel van Langeraar en ge-
niet van een heerlijke, maar bovenal een gezellige  brunch. De kermisbrunch 
is gratis, maar voor deelname vragen wij u zich aan te melden. Verderop in 
het boekje treft u het inschrijfformulier aan.

13:30 uur
Familiedag

De traditionele familiedag tijdens de kermis. Attracties en vermaak worden 
door de exploitanten tegen gereduceerde prijzen aangeboden. Wij maken 
u er op attent dat de bonnen voor zowel attractie als oliebol en ijs alleen 
geldig zijn op vrijdag en zaterdag.



PROgRAmmA  ALTIOR kANTINE

Vanaf donderdagavond kunnen kermisbezoekers terecht in de prach-
tige kantine van Altior. Christiaan Beuk Music zorgt voor een ouder-
wetse volle dansvloer en barman Frank en zijn team voor volle glazen. 
Kantine en terras zijn ook geopend tijdens de voetbalwedstrijden en 
het volleybalspektakel. De kantine is geopend op donderdag-, vrijdag- 
en zaterdagavond evenals zaterdag- en zondagmiddag. Voor alle da-
gen geldt: onder de 18 jaar geen alcohol en legitimatie verplicht!

Organisatie: Altior

PROgRAmmA FEESTTENT 

het team van F&p evenementen heeFt weer een spetterend programma opge-
steld. in de Feesttent naast de kermis kan Je weer 4 avonden ‘de grootste 
reünie van langeraar ’beleven en los gaan op disco classics  en andere Feest-
muziek.  
de concertagenda:

woensdag 20 augustus:   Joost mag het weten     aanvang: 20:30 uur

donderdag 21 augustus:  tim & Faab        aanvang: 20:30 uur

vriJdag 22 augustus:      dJ menzoo , dJ sambrosa, 
        atmosFears en digital punk    aanvang: 20:30 uur

zaterdag 23 augustus:     vangrail        aanvang: 21:00 uur

zondag 24 augustus:       skihut on tour       aanvang: 16:00 uur

voor alle avonden geldt: onder de 18 Jaar geen alcohol en legitimatie verplicht!

organisatie: F&p evenementen



INFORmATIE kERmIS

13:30 uur
Familiedag

Het nieuwe evenemententerrein geeft met de vele kermisattracties 
direct een vertrouwde aanblik. Dit jaar is ook de kamelenrace weer 
van de partij, en de speed-booster zal je naar grote hoogte brengen. 
Voor diverse attracties staan op onze site kortingsbonnen. Wij ma-
ken u er op attent dat de bonnen voor zowel attractie als oliebol en 
ijs alleen geldig zijn op vrijdag en zaterdag. De bon voor attractie is 
zonder bijbetaling in te wisselen bij de attracties waar de afgebeelde 
voorbeeldkaart is geplaatst. De gratis attractiekaartjes zijn niet inwis-
selbaar voor geld en uitsluitend geldig op de kermis in Langeraar.
Wij vragen inwoners van Langeraar gedurende de Oranjefeesten 
te vlaggen!

OPENINGSTIJDEN KERMIS: 

donderdag 21 augustus: 18:30 - 00:00 uur

vriJdag 22 augustus:  11:15 – 00:00 uur

zaterdag 23augustus  13:00 - 00:30 uur

zondag 24 augustus  13:30 – 21:30 uur

het is niet toegestaan alcoholische dranken op het 
kermisterrein in bezit te hebben oF te nuttigen.



ATTRAcTIES

De kermis is als volgt samengesteld:

American Trip   Autoscooter
Babyflug    Kindermolen
Suikerspin, popcorn, slush  Dart game
Gebakkraam    Grijpkramen
Hengelsport    Kamelenrace
Kop van Jut    Lijntrek/bussensport
Loopspookhuis   Speed booster
Patat-frites, hamburgers  Polyp
Schietsalon    Schuivenspel
Skeeball    Suikerwerken, nougat
Vis     IJs



Secretariaat SKL:    
p/a W. Ontzigtstraat  4
2461 SK Langeraar
Tel : 0172-605590
Mail: secretariaat@kermislangeraar.nl
Web: www.kermislangeraar.nl
Facebook: www.facebook.com/kermislangeraar
Twitter: www.twitter.com/kermislangeraar





DE BEDDENRACE WORDT MEDE 
MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

W. van Vliet       Autobedrijf
Th. A. Hijdra       Tuinbouwbenodigdheden
Jan Voortman       Autoschadebedrijf
W. van Kints      Bouwbedrijf
van Hameren      Houthandel
Onderlinge Rijn en Aar     Verzekeringen
Vink & Veenman Noorden    Bouwbedrijf
Jan v/d Hoorn     Schaats- en skeelersport
Fixet Piet Hoogervorst     Doe-Het-Zelf
EP-Zwirs      Radio, TV en witgoed
Pieterse      Stukadoorsbedrijf
Th. Lek Welkoop     Tuinbouwartikelen
F & P evenementen     Evenementen
G. van der Pijl     Slagerij
J.A.M.Turk      Administratiekantoor 
Manege Vosseburch     Manege
Fa. Lek      Sierbestrating
Your Illusion     Bloemenwinkel
Computeraar     Computers
Gemakswinkel  Vis     Cadeau artikelen
Niko deurkruk     Hang- en sluitwerk
G. Pieterse en Zn.     Aannemingsbedrijf
den Haan in Huis     Woninginrichting
HOV      Autobedrijf
de Kaashoek     Kaasspecialiteiten en noten
Valentijn Opticiens     Opticien
Mark Pieterse     Interieurvisie
J.M. van Vliet     Agrarisch loonbedrijf
Jan-Wim Kroon     Tweewielerbedrijf
Benton      Autogarage
Eldorado      Tuincentrum
All Office Hijdra     Kantoorbenodigdheden 
Jeroen Sassen     Bloemisterij   
J.J. v/d Geest     Autogarage
Fruitpaleis Vaneman     Groenten en fruit



M. van Tol en Zn     Isolatiematerialen
Rietveld      Slagerij
John Mank      Elektrotechnische installatie
Jan de Boer     Autoschade
Tuinhout discount     Tuinhout
The Travel Club     Reisbureau
D. Hoogendijk     Loodgietersbedrijf
Van Eijk fietsspecialist     Tweewielerbedrijf
Kemp sierbestrating     Sierbestrating
Thomas Autotechniek     Autogarage
Zwirs elektra     Elektrotechnische installatie
Otak      Meubelen
Braam      Timmerbedrijf  
Hartol      Bouwbedrijf
A. Bontje      Slagerij
Kies Parket      Houten vloeren
Café Hiernaast     Café bedrijf
de Schakel      Jongerencentrum
TPA BV      Inkooporganisatie
Könst      Elektrotechnische installatie
Dutch Sleep     Beddenspeciaalzaak
Autobedrijf Versluis     Autogarage 
Elly Pijper Oriflame     Beautyproducten
Spar Bavelaar     Levensmiddelen
Rozenkwekerij Sassen     Bloemenkwekerij 
Piet Roos      Drogisterij
Primera Ter Aar     Gemakswinkel
Christiaan Beuk Music     Muziek & geluid
Nienke Tatenhove     Pedicure 

Stichting Kermis Langeraar dankt u hartelijk voor uw bijdrage!




