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ORANJEFEESTEN   LANGERAAR  2018 
 

Voor u ligt het programmaboekje van de Oranjefeesten in Langeraar voor de 

editie 2018.  Het is al weer 95 jaar geleden dat een 5-tal Langeraarders bijeen 

kwamen in het café van D. Hoogendijk. Zij hadden het idee om jaarlijks een 

feest in Langeraar ter organiseren, de kermis Langeraar is geboren en dit jaar 

vieren wij ons 19de lustrum. Op onze site kan worden nagelezen hoe de kermis 

door de jaren heen is gegroeid naar het jaarlijkse evenement zoals we dat nu 

kennen. 

Zoals u van ons gewend bent, is de kermis weer omkleed met diverse ver-

trouwde activiteiten, zoals de Beddenrace, het Trucktrekken, de Kinderoptocht, 

de Puzzel- en Speurtocht, de Vlaggetjesparade, de Prikkelarme Kermis en het 

Volleybaltoernooi. U leest er alles over in dit programmaboekje. 

Nieuw in het programma zijn het 3 tegen 3 kermis voetbaltoernooi voor de 

jeugd op zaterdagmiddag en het zoeken naar het Golden Ticket op  vrijdag en 

zaterdagmiddag en -avond. 

Traditioneel vieren wij ons lustrum door alle Langeraarders en andere kermis-

gangers een feestelijke brunch aan te bieden op zondagochtend. Op het ker-

misterrein kunnen we aan een goed gevulde tafel herinneringen van vroeger 

ophalen en plannen maken voor de toekomst. U bent van harte uitgenodigd ! 

Uniek is dit jaar ook de Kerkmis op de kermis. In samenwerking met de R.K. 

Kerk in Langeraar organiseren we een kerkdienst in de botswagens. Deze zal 

plaatsvinden voor de brunch. Ook daarvoor bent u van harte uitgenodigd. 

F&P is er weer in geslaagd een fantastisch mooi en gevarieerd programma 

neer te zetten in de Feesttent. Met Coverband De Koffers, de Disco-Train, Q-

music 4 uur fout, Coverband The Euros en de Apres SkiHut on Tour. Volop 

keuze uit topartiesten dus! Ook in de Altior kantine kunt u gedurende de ker-

misdagen terecht voor een gezellige avond met muziek.   

Kijk voor het laatste nieuws over de kermis op onze website: 

www.Kermislangeraar.nl. Tijdens en na de kermis vindt u hier ook de uitslagen 

van de verschillende activiteiten.  

Wij wensen u veel succes bij deelname aan onze activiteiten. Veel gezelligheid 

en plezier op de kermis of in een van de feestgelegenheden. 

 

Namens het bestuur Stichting Kermis Langeraar 

Leon Zoet – voorzitter 

http://www.Kermislangeraar.nl
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Programma 2018 

DONDERDAG 23 augustus 

15:30 uur Uitdelen bloemen voor de Kinderoptocht 

18:15 uur Voetbalwedstrijd junioren Altior -TAVV  

18:30 uur Kermis geopend 

18:45 uur Uitdelen vlaggetjes       

19:00 uur Start Vlaggetjesparade  

19:30 uur Voetbalwedstrijd Altior1 – TAVV1 (inleveren vlaggetjes) 

20:00 uur Prijsuitreiking  Vlaggetjesparade  

00:00 uur Sluiting kermis 

VRIJDAG  24 augustus  

09:45 uur Opstellen deelnemers Kinderoptocht 

10:00 uur  Jurering deelnemers Kinderoptocht 

11:00 uur Start Kinderoptocht 

11:15 uur Kermis geopend 

14:00 uur Puzzel- en Speurtocht 

15:00 uur Bezoek SKL aan bewoners Aarhoeve  

17:00 uur   Golden Ticket (nieuw) 

18:30 uur Opstellen deelnemers Beddenrace 

18:45 uur Beddenrace 

23:00 uur Vuurwerk 

00:00 uur Sluiting kermis 

Belangrijk! 

Zodra u het kermisterrein betreedt en of deelneemt aan een van onze activiteiten 

gaat u akkoord dat eventueel gemaakt beeldmateriaal via onze social media kana-

len en via onze website getoond mogen worden. 

Bezwaren kunt u schriftelijk indienen en zullen na de lopende kermis in behande-

ling worden genomen. 
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ZATERDAG 25 augustus  

13:00 uur  Start Kermisvoetbal 3 tegen 3 voor de jeugd (nieuw) 

13:30 uur Kermis geopend 

13:30 uur Volleybaltoernooi 

14:00 uur Start Prikkelarme Kermis   (einde om 16:00 uur) 

17:00 uur Golden Ticket (nieuw) 

19:30 uur  Trucktrekken 

00:30 uur Sluiting kermis 

ZONDAG  26 augustus  

11:00 uur Kerkmis op de kermis (nieuw) 

12:00 uur Start brunch ter ere van het  95-jarig bestaan van SKL 

13:30 uur  Kermis geopend (familiedag)    

21:30 uur Sluiting kermis 
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Programma  DONDERDAG 23 augustus 

* Jeugdwedstrijd Altior D1 – TAVV D1  - Aanvang 18:15 uur 

Dit jaar nemen ook de D1 junioren van beide clubs het tegen elkaar op om het 

publiek alvast op te warmen. 

 

* Vlaggetjesparade - Aanvang 19:00 uur  

18:45 uur Uitdelen vlaggetjes 

Ook dit jaar is er weer de ‘Vlaggetjesparade’,Na het uitdelen van de vlagge-

tjes vertrekken we om 19:00 uur in een feestelijke optocht en onder muzikale 

aanvoering van Arti et Religioni richting het kermisterrein.  Let op! Ook dit jaar 

starten we weer vanaf het kerkplein van de H. Adrianuskerk. 

Bedoeling is om met zoveel mogelijk kinderen een mooie bonte stoet te maken. 

Zet naam, adres en leeftijd van het kind op het vlaggetje en lever deze op het 

terras van de kermis in.   

Uitreiking van de prijzen is aansluitend om 20:00 uur op het kermisterrein. Blijf 

dus nog even gezellig op de kermis want misschien gaat u wel met een mooie 

prijs naar huis. 

*Route: Kerkplein, Langeraarseweg, van Wassenaerstraat, J.M. Halkesstraat, A.G.M. van 

der Hoevenstraat, van Wassenaerstraat, Sportlaan, Altiorplein 

 

* Voetbalwedstrijd Altior 1 – TAVV 1  - Aanvang 19:30 uur  

Ook dit jaar vindt op het complex van de Langeraarse voetbalvereniging Altior 

de aftrap plaats van de streek derby tussen de voetbalploegen van Langeraar en 

Ter Aar. Inzet van de wedstrijd is eeuwige roem en de gewilde bokaal van Stich-

ting Kermis Langeraar.  

Het afgelopen jaar was TAVV het sterkste team en heeft de bokaal wederom 

een prominente plek in de prijzenkast van de club uit Ter Aar ingenomen. 
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Programma VRIJDAG 24 augustus 

* Kinderoptocht  - Aanvang 09:45 uur  

De vrijdag wordt traditioneel gestart met de al sinds 1923 gehouden kinderop-

tocht. De deelnemers stellen zich in manege de Vosseburch op voor jurering  

van hun versierde fiets,         

wagen etc.  

Er wordt bij de jurering gelet 

op creativiteit, uitvoering en in 

het bijzonder op de bijdrage 

van de kinderen. 

Alle deelnemers worden be-

loond met een attractiebon, en 

de mooiste creaties vallen in de 

prijzen.  

De kinderen kunnen deelne-

men in een van de volgende 

categorieën: versierde fietsen 

klein, versierde fietsen groot, kleine versierde wagens, grote versierde wagens 

en overige uitbeeldingen. Kinderen mogen ook alleen verkleed meedoen met de 

optocht.  

Bloemen en materialen om de twee- tot vierwielers om te toveren in een kunst-

werk worden donderdagmiddag om 15.30 uur uitgereikt bij de Vosseburch.  

09:45 uur Opstellen versierde voertuigen/fietsen.  

10:00 uur Jurering. 

11:00 uur Vertrek optocht. 

Na bekendmaking van de prijswinnaars vertrekt de kinderoptocht onder muzi-

kale aanvoering van Arti et Religioni richting de feesttent op het kermisterrein. 

Hier worden de prijzen uitgereikt. 

 

*Route: Manege de Vosseburch, Langeraarseweg, van Dijkstraat, J.M. Halkesstraat,  

 van Wassenaerstraat, Sportlaan (langs de Schakel) naar het kermisterrein. 
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* Speur- en Puzzeltocht - Aanvang 14:00 uur  

Combinatie van denk- en wandelsporten.  Je bent actief bezig en je kunt er 

mooie prijzen mee winnen in de vorm van attractiebonnen.  

De Speur- en Puzzeltocht is bedoeld voor de jeugd in de leeftijdscategorie        

±7 t/m 13 jaar en dient lopend te worden afgelegd. De Speur- en Puzzeltocht  

gaat over de voetpaden en woonerven in Langeraar. 

 

De startplaats is ook dit jaar weer in het speeltuintje aan het van Wassenaer-

plein.  Je kunt starten tussen 14:00 en 14:30 uur. 

Neem wel je eigen pen of potlood mee! 

 

* Bezoek aan bewoners Aarhoeve  - Aanvang 15:00 uur  

Ook voor de bewoners van de Aarhoeve is het dit jaar weer kermis.  

Na een lekkere traktatie bij de koffie is er ‘s middags in de recreatiezaal een 

feestelijke bijeenkomst.  Shantykoor de Ringvaartzangers uit Weteringbrug 

zorgt voor het muzikale gedeelte. Ondertussen worden de Langeraarse senioren 

getrakteerd op heer-

lijke oliebollen door 

leden van de SKL.  
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* Golden Ticket - vanaf 17:00 uur (nieuw) 

Op het kermisterrein wordt vrijdag én zaterdag vanaf 17:00 uur een Golden 

Ticket  verstopt. Het is aan jullie als bezoeker om deze te vinden. Door de aan-

wijzingen te volgen via onze Facebookpagina zou je dan te weten kunnen ko-

men waar het Golden Ticket ligt. 

Dit Golden Ticket geeft je recht op een gratis rondje kermis voor 1 persoon. 

Let op: like én deel dus onze Facebookpagina en volg ons op Instagram!! 

 

www.facebook.com/

kermislangeraar  

www.instagram.com./

kermislangeraar  

 

Dit is een voorbeeld ,werkelijke 

afbeelding kan  afwijken! 

 

 

* Beddenrace - Aanvang 18:45 uur 

Alles behalve slaapverwekkend is de start van de 28e editie van de Open Lange-

raarse Kampioenschappen Beddenrace op het parcours rondom de Aarhoeve.  

Bij deze feestelijke en spannende wedstrijd starten de atleten in één van de vol-

gende categorieën: het Open Kampioenschap, Ludiek en de Jeugdwedstrijd.  

Vorig jaar bij de seniorenwedstrijd moesten de Noord-Hollanders de Lange-

raarse heren Stef van der Hoorn en Danny Pieterse met een ruime voorsprong 

voor laten gaan.  Ook dit jaar beloofd het weer een spannende race te worden. 

De snelle bedden zijn mooi om naar te kijken maar ook de deelnemers met de 

ludieke bedden en de jongerencompetitie bieden genoeg spektakel voor de 

toeschouwers.  
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De winnaars worden direct na afloop van de race bij de jurywagen gehuldigd  

en kunnen hun prijzen en felicitaties van de ronde miss in ontvangst nemen.  

Alle prijzen zijn beschikbaar gesteld door lokale sponsoren.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op: Opstellen bedden voor de start 18:30 uur  

 

* Vuurwerk  - Aanvang 23:00 uur 

Op het sportcomplex van Altior wordt de nacht gevuld met een spetterende 

vuurwerkshow.  

Dit spektakel wordt mogelijk gemaakt door de gezamenlijke kermisexploitanten 

en Stichting Kermis Langeraar.  

 

Om veiligheidsredenen dienen de 

toeschouwers zich te houden aan de  

aanwijzingen van de organisatie.   
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Programma ZATERDAG 25 augustus  

* 3 tegen 3  Voetbaltoernooi - Aanvang 13:00 uur naast de volleybal         

Teams: 

Teams bestaan maximaal uit 4 spelers, 3 veldspelers en 1 wissel. (wissel mag, 

maar moet niet). 

Teams leveren bij inschrijving aan : de teamnaam,  alle spelersnamen en 

leeftijden.   

Er wordt gespeeld op gras,. Voetbalschoenen en scheenbeschermers zijn ver-

plicht,.  

 

Categorieen 

Jongens  8 t/m 10 11 t/m 13 

Meisjes 8 t/m 10  11 t/m 13 

Max. 8 teams per categorie,  

Voor indeling in categorie geldt de leeftijd van het oudste teamlid.   

 

Inschrijven 

maarten@kermislangeraar.nl  

Bellen of whatsapp:  06-22525163. 

 

 

 

 

 

 

 

* Volleybaltoernooi  - Aanvang 13:30 uur 

30e editie van het sportieve en gezellige Stichting Kermis Langeraar Volleybal-

toernooi.  

Binnen strak gekalkte lijnen strijden 24 teams uit Langeraar en omgeving om   

de ereprijzen. De wedstrijden worden gespeeld op het bijveld van Altior, waar 

rond 16:30 uur de winnaar van deze editie bekend zal zijn.  
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 * Prikkelarme Kermis -  van 14:00 tot 16:00 uur 

De Langeraarse kermis is er voor iedereen.  

Er is ook een groep mensen voor wie de kermis een stuk minder toegankelijk 

is. Mensen die al dan niet door een beperking niet of nauwelijks plezier aan 

onze kermis kunnen beleven vanwege de harde muziek, de felle lampen of te 

veel actie.  

De Prikkelarme Kermis is voor iedereen toegankelijk, maar de licht- en geluids-

effecten zullen afwezig of sterk verminderd zijn. Ook de draaisnelheden van de 

grotere attracties zullen aangepast worden.  

Mocht u de Prikkelarme Kermis in groepsverband willen bezoeken dan ver-

zoeken wij u vriendelijk uw komst van tevoren te melden.  

- Aanmelden kan via e-mail :prikkelarm@kermislangeraar.nl  

Let wel: men dient zelf voor begeleiding, vervoer etc. van de bezoekers te zor-

gen. Toegang tot attracties en vermaak is niet gratis en deelname geschiedt op 

eigen risico! 
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* Trucktrekken - Aanvang 19:30 uur 

5e editie van het Open Langeraars Kampioenschap Trucktrekken. Na het suc-

ces van voorgaande jaren niet meer weg te denken uit het programma.  

Deze CO² vrije wedstrijd wordt gehouden op het terrein van Altior. 

Het aantal “trekkers” is afhankelijk van de deelnemerscategorie. Dames 

mogen met maximaal 3 personen trekken, de heren trekken met maximaal 2 

personen. 

Ook dit jaar is er de lichtgewichtcategorie: herenteams tot maximaal 160 kg 

per team nemen deel in deze categorie. Hiervoor dien je je apart aan te mel-

den en de weegschaal zal uitsluitsel geven. Zijn de deelnemers samen 160 

kilo of zwaarder, dan doet dit team mee in de gewone categorie. Voor alle 

categorieën geldt: minimumleeftijd 16 jaar. 

Het aantal startplaatsen is beperkt dus geef je zo snel mogelijk op via een 

mailtje naar: trucktrekken@kermislangeraar.nl  of bel Maarten van der Hoorn 

(tel. 06 22 52 51 63) 



14 

Programma ZONDAG 26 augustus 

* Kerkmis op de Kermis - Aanvang 11:00 uur (nieuw) 

Onder leiding van Diaken Andre van Aerle zal er een kerkmis gehouden worden 

in botsauto’s op het kermisterrein. 

* Kermisbrunch - Aanvang 12:00 uur 

Ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan van Stichting Kermis Langeraar  wordt 

er weer een brunch georganiseerd. 

Neem plaats aan de langst gedekte tafel van Langeraar en geniet van een heerlij-

ke, maar bovenal gezellige brunch. De kermisbrunch is gratis, maar voor deelna-

me vragen wij u zich aan te melden. Verderop in het boekje treft u het inschrijf-

formulier aan. Muzikale omlijsting wordt verzorgt door blaaskapel De Fuikenlich-

ters uit Nieuwkoop.  

* Familiedag  - Aanvang 13:30 uur 

De zondag is de laatste dag van de Oranjefeesten en bij uitstek de dag om met 

de hele familie naar de kermis te trekken. Ontmoet (oud) dorpsgenoten, familie-

leden, kennissen en vrienden. Klets gezellig even bij en geniet met de kinderen 

van de diverse attracties. Met andere woorden: dé familiedag van de kermis in 

Langeraar. Attracties en vermaak worden door de exploitanten tegen geredu-

ceerde prijzen aangeboden.  

*  Programma ALTIOR Kantine 

Vanaf donderdagavond kunnen kermisbezoekers terecht in de gezellige kantine 

van Altior. Christiaan Beuk Music zorgt voor een ouderwets volle dansvloer en 

barman Jan en zijn team voor volle glazen.  

Kantine en terras zijn ook geopend tijdens de voetbalwedstrijden. Gedurende de 

feestdagen organiseert Altior op verschillende middagen en avonden voetbal-

wedstrijden met als sluitstuk meerdere wedstrijden tegen teams van Nicolaas 

Boys uit Nieuwveen. De kantine is geopend op donderdag-, vrijdag- en zater-

dagavond evenals zaterdag- en zondagmiddag.  

Voor alle dagen geldt: onder de 18 jaar geen alcohol.  Legitimatie verplicht! 
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* Programma FEESTTENT  

Het team van F&P evenementen heeft weer een spetterend programma opgesteld. 

In de feesttent naast de kermis kan je weer 4 avonden de grootste reünie van Lan-

geraar beleven en los gaan op disco classics en andere feestmuziek. De concert-

agenda:  
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* KERMIS 

Het kermisterrein bevindt zich op het Altiorplein in Langeraar.  

Voor diverse attracties staan op onze site kortingsbonnen. Wij maken u er op 

attent dat de bonnen voor zowel attractie als oliebol op vrijdag en zaterdag 

geldig zijn. De ijsbon is alléén geldig op vrijdag. 

De bon voor attractie is zonder bijbetaling in te wisselen bij de attracties waar 

de afgebeelde voorbeeldbon is geplaatst.  

De gratis attractiebonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en uitsluitend geldig 

op de kermis in Langeraar. 

Openingstijden kermis:  

Donderdag 23 augustus:  18:30 - 00:00 uur 

Vrijdag 24 augustus:  11:15 - 00:00 uur 

Zaterdag 25 augustus:  13:30 - 00:30 uur 

Zondag 26 augustus:  13:30 - 21:30 uur 

 

* KERMISTERRAS (nieuw) 

Nieuw dit jaar is het Kermisterras. Terwijl de kinderen volop genieten van de 

mooie attracties kunt u even rustig bijpraten met vrienden onder het genot van 

een drankje en/of iets te eten . 

Het is WEL toegestaan om alcohol te nuttigen op het kermisterras maar het is 

NIET toegestaan op de rest van het kermisterrein alcoholische dranken in bezit 

te hebben en/of te nuttigen. 

 

Wij verzoeken de inwoners van Langeraar gedurende de kermisdagen te 

vlaggen! 

 

Deelname aan onze evenementen geschied op eigen risico! 
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* ATTRACTIES 

 De kermis is dit jaar als volgt samengesteld: 

 American Trip   Beach Party 

 Autoscooter    Kinderdraaimolen 

 Helilanding    Suikerwerken 

 Suikerspin, popcorn, slush Hollandse gebakkraam   

 Grijpkranen    Lijntrek/bussensport   

 Hengelsport    Patat, hamburgers   

 Schietsalon    Schuivenspel   

 Skeeball    Vis  

 IJs 

 

 

 

* PARKEREN 

Vanaf woensdag 23 t/m zondag 26 augustus geldt een parkeerverbod voor het 

Achtmorgenpad, van Wassenaerstraat (Schakel) en op de Landerij tot aan de 

Korenakker. Bij het kermisterrein en op het Altiorterrein is het alleen mogelijk 

om uw fiets te stallen. 
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Secretariaat SKL:    

p/a W. Ontzigtstraat  4 

2461 SK Langeraar 

Tel : 0172-605590/06-28233131 

Mail: secretariaat@kermislangeraar.nl  

Web: www.kermislangeraar.nl  

www.instagram.com./kermislangeraar  

www.facebook.com/kermislangeraar  
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 De beddenrace en het trucktrekken wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 W. van Vliet & Zn    Autobedrijf 

 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 

 Hubo P. Hoogervorst                   Bouwmarkt 

 EP-Zwirs     Radio, TV en witgoed 

 Th. Lek Welkoop    Tuinbouwartikelen 

 F & P evenementen    Feesten & partijen, verhuur 

 J.A.M. Turk     Administratiekantoor  

 Manege  de Vosseburch   Manege 

 Lek Tuinmaterialen    Tuinmaterialen 

 Woninginrichting aan huis Ter Aar  Woninginrichting 

 Your Illusion     Bloemenwinkel 

 Gemakswinkel  Vis    Cadeauartikelen 

 Niko deurkruk    Hang- en sluitwerk 

 G. Pieterse en Zn.    Aannemingsbedrijf 

 HOV Automobielen    Autobedrijf 

 Valentijn Opticiens    Opticien 

 Mark Pieterse Interieurvisie   Woninginrichting 

 Loonbedrijf J.M. van Vliet   Agrarisch loonbedrijf 

 Jan-Wim Kroon    Tweewielerbedrijf 

 Benton     Autobedrijf 

 Eldorado     Tuincentrum 
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 Balder      Zonwering 

 Hijdra.com     Kantoorbenodigdheden  

 Jeroen Sassen     Bloemisterij    

 J.J. v/d Geest     Autobedrijf 

 Fruitpaleis Vaneman    Groenten en fruit 

 K. Vermeulen schilderwerken  Schilderwerken 

 Mondzorg Langeraar    Tandartspraktijk 

 Rietveld     Slagerij 

 John Mank     Elektrotechnisch installatiebedrijf 

 Tuinhout Discount    Tuinhout 

 Hoogendijk     Loodgietersbedrijf 

 Zorgboerderij ‘de Hoop’   Zorgboerderij voor dagbesteding 

 Thomas Autotechniek   Autobedrijf 

 Zwirs Elektra     Elektrotechnisch installatiebedrijf 

 The Travel Club    Reisbureau 

 Otak      Meubelen   

 Bontje      Slagerij 

 Kies Parket     Houten vloeren 

 Café Hiernaast    Café bedrijf 

 Riethoven Tegelwerken   Tegelzetbedrijf  

 Langeraars zuur    Zoetzuur 

 Könst Elektrotechniek   Elektrotechnisch installatiebedrijf 

 Dutch Sleep     Beddenspeciaalzaak 

 Autobedrijf Versluis    Autobedrijf  

 Spar van der Horst    Levensmiddelen 

 Rozenkwekerij Sassen   Bloemenkwekerij  

 Christiaan Beuk Music   Muziek & geluid 
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 Pieterse containerhandel & transp.  Containerhandel 

 Coen van Dijk     Tuinplantencentrum 

 Akerdome      Elektrotechnisch. installatiebedrijf   

      Freddy’s     Cafébedrijf 

 De Groot     Metaalbewerking   

 De Winter Logistics    Transportbedrijf 

 Haikens      Agro Techniek 

 Heijns Transport BV    Transportbedrijf 

 Marcel Raadschelders    Logistieke dienstverlening 

 P.M. van Zaal Transport BV   Transportbedrijf 

 Rodenburg Transport BV   Transportbedrijf 

 Schellingerhout    Containers 

 Severin Transport VOF   Transportbedrijf   

 Van Vliet Trucks    Transportbedrijf 

 Wed. J. de Bruyn en Zonen bv  Logistics 

 Gebr. Hoogervorst installaties   Installatietechniek 

 Lommerse Decorations   Schilderwerken  

 Cafetaria The Grant     Snackbar 

 Hair by Farz     Kapsalon 

 Computeraar     Computer benodigdheden 

 BBQ thuisbezorgd    BBQ en meer 

 

 

!!!! Wilt u met uw bedrijf een bijdrage leveren aan dit mooie evenement  of ook een 

fullcolor advertentie laten plaatsen in het kermisboekje? Meldt u zich dan bij een van 

de bestuursleden of stuur een mail naar: secretariaat@kermislangeraar.nl.  Wij 

zullen u dan informeren over de mogelijkheden. 
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Brunchbon 
 De heer/mevrouw/familie:……………………………………………………………… 

 Adres: ……………………………………………………………………………………………... 

Meldt zich aan met …….. volwassene(n) en ……. kind(eren) voor deelname  

aan de gratis Kermisbruch op zondag 26 augustus op het Kermisterrein. 

Om gericht in te kunnen kopen deze bon inleveren vÓÓr vrijdag  

24 augustus  bij: 

Wilfred Akerboom   Smidskade 2    Langeraar 

Maarten van der Hoorn  Paradijsweg 92   Papenveer 

Fred Keijzer    v. Wassenaerstraat 49  Langeraar 

Hans van de Meer   W. Ontzigtstraat 4    Langeraar 

Joost van Rijn   Langeraarseweg  120A  Langeraar 

Erik van Smoorenburg  M.Robertzstraat 2    Langeraar 

Arjan Wildenburg   Schoutstraat 32   Langeraar 

Ruud Valentijn   Langeraarseweg  44  Langeraar 

Leon Zoet    Akkerlanden 1   Langeraar 

Patrick de Graaf   Akkerlanden 2    Langeraar 
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