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ORANJEFEESTEN LANGERAAR  2022 
Voor u ligt het programmaboekje van de Oranjefeesten in Lan-

geraar voor de editie 2022.  

Dit voorwoord is geschreven aan het begin van de zomer en alle 

voortekenen wijzen erop dat het weer een mooie kermis wordt, 

met een ouderwets volle feesttent, veel evenementen, een ge-

zellig kermisterras, een goed  bezochte Altior kantine, kortom 

het oranje feest wordt in Langeraar weer als vanouds gevierd.  

Zoals gebruikelijk is de kermis omkleed met diverse evenemen-

ten. Voor deze editie hebben we een paar wijzigingen doorge-

voerd, met name op het programma van de vrijdag. U leest er 

alles over in dit programma boekje en op onze site. Ook voor 

het laatste nieuws verwijzen wij naar onze site en facebook pa-

gina, Covid-19 is immers nog niet weg en dit kan altijd nog tot 

onverwachte aanpassingen leiden. 

Intussen kijken wij ook alvast naar volgend jaar, dan is het 100 

jaar geleden dat ons bestuur is opgericht en dat laten we zeker 

niet ongemerkt voorbij gaan. Onder het kopje “geschiedenis” 

op onze website valt terug te lezen hoe het is begonnen en wat 

er in al die jaren is gebeurd. 

Veel gezelligheid en plezier op de Kermis of in een van de feest-

gelegenheden. Met elkaar kunnen we er een onvergetelijk ker-

misfeest van maken. 

 Namens het bestuur Stichting Kermis Langeraar 

Leon Zoet  

Voorzitter. 
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Programma 2022 

DONDERDAG  25 augustus 

15:30 uur Uitdelen bloemen voor de Kinderoptocht 

18:45 uur Uitdelen ballonnen  

19:00 uur Kermis geopend 

19:00 uur Start Openingsparade  

19:30 uur Voetbalwedstrijd Altior1 – TAVV1  

19:30 uur Inleveren naamkaartjes op het kermisterrein 

20:00 uur Prijsuitreiking Openingsparade  (bij de autoscooter) 

00:00 uur Sluiting Kermis 

 

VRIJDAG  26 augustus  

12:30 uur Opstellen deelnemers Kinderoptocht (nieuw tijdstip) 

12:45 uur  Jurering deelnemers Kinderoptocht (nieuw tijdstip) 

13:45 uur Start Kinderoptocht (nieuw tijdstip) 

13:30 uur Kermis geopend (nieuw tijdstip) 

15:00 uur Bezoek SKL aan bewoners Aarhoeve met muzikale omlijsting 

18:30 uur Opstellen deelnemers Beddenrace 

19:00 uur Start Beddenrace 

23:00 uur Vuurwerk 

00:00 uur Sluiting Kermis 

 

Belangrijk! 

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

gaat u ermee akkoord dat eventueel gemaakt beeldmateriaal via onze social me-

dia kanalen 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  27 augustus  

13:00 uur  Start Kermisvoetbal 3 tegen 3 voor de jeugd 8 t/m 13 jaar 

13:30 uur Start Kermisvoetbal 4 tegen 4 voor de jeugd 14 t/m 16 jaar 

13:30 uur Kermis geopend 

13:30 uur Start Volleybal Toernooi 

13:30 uur Start Prikkelarme kermis   (eindigt om 15:30 uur) 

19:00 uur Golden Ticket  speur-puzzeltocht, (uitleg verderop in dit boekje) 

19:30 uur  Start Trucktrekken 

00:30 uur Sluiting Kermis 

 

ZONDAG  28 augustus  

13:30 uur  Kermis geopend (familiedag)    

21:30 uur Sluiting Kermis 
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DONDERDAG 25 augustus 

* Openingsparade- Aanvang 19:00 uur  

18:45 uur Uitdelen Ballonnen  

Het vervolg na de succesvolle editie van 2019. Iedere deelnemer ontvangt een   

ballon en een kaartje, alleen laten we de ballonnen niet op! Wel vertrekken we om 

19:00 uur in een feestelijke optocht en onder muzikale aanvoering van muziekvere-

niging Aer & Amstel richting het kermisterrein.   

 

Let op! 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 kaartje en lever deze na afloop in 

op het terras van de kermis bij 1 van de bestuursleden.   

Uitreiking van de prijzen is aansluitend om 20:00 uur bij de autoscooter op het  

kermisterrein, dus blijft u nog even gezellig op de kermis want misschien gaat uw 

zoon of dochter wel met een mooie prijs naar huis! 

*Route:   Kerkplein, Langeraarseweg, G. van Dijkstraat, J.M. Halkesstraat, van Wassenaer-

straat, Sportweg, Landerij, Sportlaan, Altiorplein.   

Noot:  Graag zelf een pen meenemen om de kaartjes in te vullen !! 

 

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

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

Altior de aftrap plaats van de streekderby tussen de voetbalverenigingen van Lan-

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

van Stichting Kermis Langeraar.  

2019 was het 1e van TAVV het sterkste team en heeft de bokaal weer een promi-

nente plek in de prijzenkast in Ter Aar ingenomen. 

Wij hopen dat er dit jaar weer een mooie pot voetbal gespeeld mag gaan worden 

en dat het sterkste team mag winnen 
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VRIJDAG 26 augustus 

* Kinderoptocht  - Aanvang 12:30 uur  

Tradities zijn er om te verbreken en daarom hebben we ervoor gekozen om de  

kinderoptocht te verschuiven naar een later tijdstip, verder blijft dit evenement ge-

woon bij het oude, de deelnemers stellen zich op bij manege Vosseburch voor ju-

rering  van hun versierde fiets, wagen etc.  

Er wordt bij de jurering gelet op creativiteit, uitvoering en in het bijzonder op de 

eigen bijdrage van de kinderen. 

Alle deelnemers worden beloond met een attractie bon en de mooiste creaties val-

len in de prijzen.  

De kinderen krijgen op deze manier meer tijd om echt iets moois te laten zien in 

één van de volgende categorieën: versierde fietsen klein, versierde fietsen groot, 

kleine versierde wagens, grote versierde wagens en overige uitbeeldingen. Kin-

deren mogen ook alleen verkleed meelopen met de optocht.  

 

 

 

 

 

 

Akerdome 
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12:30 uur Opstellen versierde fietsen en overige uitbeeldingen.  

12:45 uur start jurering. 

13:45 uur Vertrek optocht. 

Na bekendmaking van de prijswinnaars vertrekt de kinderoptocht onder muzikale 

aanvoering van Aer & Amstel richting de feesttent op het kermisterrein. Hier wor-

den dan meteen de prijzen uitgereikt. 

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

 van Wassenaerstraat, Sportlaan (langs de Schakel) naar het kermisterrein. 

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

worden donderdagmiddag om 15.30 uur uitgereikt bij de Vosseburch.  

* Bezoek aan bewoners Aarhoeve  - Aanvang 15:00 uur  

Voor de bewoners van de Aarhoeve is het dit jaar ook weer kermis. Eerst een lekke-

re traktatie bij de koffie en daarna de voetjes van de vloer in de recreatiezaal tijdens 

een feestelijke Samenzijn onder de muzikale klanken van het Good Tunes Trio 

Ondertussen worden de Langeraarse senioren getrakteerd door leden van Stichting 

Kermis Langeraar op overheerlijke oliebollen uit de Hollandse Gebakkraam van 

Brouwer. 
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* Beddenrace - Aanvang 19:00 uur 

Alles behalve slaapverwekkend is de start van de 30e 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 volgen-

de categorieën : het Open kampioenschap, de categorie ludiek en de jeugdwed-

strijd.  

Bij de seniorenwedstrijd bleef de winst in 2019 in de regio; Danny Mooijman en   

Andy van Vliet wisten de race met een ruime voorsprong te winnen.   

Die snelle bedden zorgen natuurlijk voor spektakel maar laten we vooral ook de 

deelnemers met de ludieke bedden en de jongerencompetitie niet vergeten ook zij 

leveren altijd genoeg strijd en mooie beelden op voor de toeschouwers.  

Alle prijzen zijn beschikbaar gesteld door lokale sponsoren (zie achterin het boekje)  

Let op: Opstellen bedden voor de start 18:30 uur  
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Dit jaar beloofd het een extra spannende editie te 

worden want de wedstrijdleiding heeft besloten om 

de seniorenwedstrijd in te korten naar 50 minuten  

plus 1 ronde en hopen zo, dat hierdoor een mooie 

titanenstrijd zal gaan ontstaan.  

Inschrijving en spelregels, scan de QR code 

 

* Vuurwerk  - Aanvang 23:00 uur 

Op het sportcomplex van Altior wordt de avond ge-

vuld 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.   

 

 

ZATERDAG 27 augustus  

*3 tegen 3  Voetbaltoernooi - Aanvang 13:00 uur , op veld 3 (naast de volleybal) 

Categorieën : jongens 8 t/m 10  jaar en 11t/m13 jaar  / 

meisjes 11t/m13 jaar 

Max. 6 teams per categorie       

* 4 tegen 4  Voetbaltoernooi - Aanvang 13:30 

uur , op veld 2       

Categorieën : jongens 14t/m16 jaar en meisjes 14t/m16 

jaar 

Max. 6 teams per categorie 

Inschrijving en spelregels, scan de QR code 
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* Volleybaltoernooi  - Aanvang 13:30 uur 

Dit jaar de 31e editie van het sportieve en gezellige Stichting Kermis Langeraar vol-

leybaltoernooi.  

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

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

fanatieke strijd rond 16:30 uur de winnaar bekend zal zijn. Tijdens de laatste editie 

in 2019 was het Team Trebor die er ten koste van Alsior 13 met de winst vandoor 

ging, dus wat zal 2022 ons gaa brengen, komt het zien 

  

* Prikkelarme Kermis -  van 13:30 tot 15:30 uur 

De Langeraarse kermis is er voor iedereen.  

Mocht u daarom de prikkelarme kermis in groepsverband willen bezoeken dan ver-

zoeken wij u vriendelijk uw komst van tevoren te melden.  

via E-mail : prikkelarm@kermislangeraar.nl  

 

 

 

 

 

 

U dient zelf voor vervoer 

en begeleiding van de 

mensen te zorgen.                                                                    

Toegang tot attracties en 

vermaak is niet gratis en 

deelname geschiedt op 

eigen risico! 
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* Trucktrekken - Aanvang 19:30 uur 

6e editie van het Open Langeraars Kampioenschap Trucktrekken.  

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

De truck van +/- 7500 kg zal op spierkracht over 25 meter vooruit getrokken moe-

ten worden. 

Deze  leuke CO² neutrale wedstrijd wordt ook dit 

jaar weer gehouden op het terrein van Altior. 

 

Inschrijving en spelregels, scan de QR code 

 

 

  

 

 

 

 

 

Advertentie 1/2  A5 

Lek Tuinmaterialen 



13 

ZONDAG 28 augustus 

* Familiedag  - Aanvang 13:30 uur 

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

met de hele familie over de kermis te lopen. Ontmoet (oud) dorpsgenoten, familie-

leden, kennissen en vrienden.  

Klets gezellig even bij op het kermisterras en geniet samen met de kinderen van de 

diverse attracties.  

Met andere woorden: dé familiedag van de kermis in Langeraar, Daar moet je ge-

weest zijn! 

Attracties en vermaak worden door de exploitanten tegen gereduceerde prijzen 

aangeboden.  

 

 

* FEESTTENT :         De concertagenda:  
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*  KERMIS 

Het kermisterrein bevindt zich op het Altiorplein in Langeraar.  

Heeft uw kind bijvoorbeeld via school een straatje bonnen ontvangen dan zijn deze 

zonder bijbetaling in te wisselen bij de attracties waar de afgebeelde voorbeeld-

kaart is geplaatst.  

Eventuele ontvangen attractiekaartjes zijn niet inwisselbaar voor geld en uitsluitend 

geldig tijdens de openingstijden van de kermis in Langeraar. 

De attractie bon is zonder bijbeta-

ling in te wisselen bij de attracties 

waar de afgebeelde voorbeeldkaart 

is geplaatst.  

Voor de diverse attracties staan 

verderop in dit boekje ook nog  

kortingsbonnen.  

 

 

 

 

JWorxout  
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* KERMISTERRAS  

Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar weer het Kermisterras, Terwijl de kin-

deren 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 en het is NIET 

toegestaan om op de rest van het kermisterrein alcoholische dranken in bezit te 

hebben en/of te nuttigen. 

* ALTIOR  

Kantine en terras zijn tevens geopend tijdens de voetbalwedstrijden. 

Gedurende de feestdagen organiseert Altior op verschillende middagen en avon-

den leuke voetbalwedstrijden tegen teams van clubs uit de regio 

Christiaan Beuk Music zorgt voor een ouderwets volle dansvloer en barman Jan en 

zijn team voor volle glazen.  

Kantine is open op donderdag t/m zondag  
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TEGEN INLEVERING VAN DEZE KORTINGSBON 

10% EXTRA SPEELPENNINGEN            

 

Deze bon is geldig op donderdag 25/8 en vrijdag 26/8 2022 

TEGEN INLEVERING VAN DEZE KORTINGSBON  

30 SCHOTEN VOOR € 10,00 
Geld alleen voor de sterren!! 

Deze bon is geldig op donderdag 25/8 en vrijdag 26/8 2022 

TEGEN INLEVERING VAN DEZE KORTINGSBON  

12 OLIE,- OF KRENTBOLLEN VOOR  
€ 12,50   

Deze bon is geldig op donderdag 25/8 en vrijdag 26/8 2022 

TEGEN INLEVERING VAN DEZE KORTINGSBON  

16 speelmunten voor € 6,- 
Speelmunten a € 0,50 verkrijgbaar aan de kassa 

Deze bon is geldig op donderdag 25/8 en vrijdag 26/8 2022 

TEGEN INLEVERING VAN DEZE KORTINGSBON  

4 x VOOR € 10,00 

Deze bon is geldig op donderdag 25/8 en vrijdag 26/8 2022 

TEGEN INLEVERING VAN DEZE KORTINGSBON  

4 halen 3 betalen bij ritprijs € 3,- 

Deze bon is geldig op donderdag 25/8 en vrijdag 26/8 2022 

TEGEN INLEVERING VAN DEZE KORTINGSBON  

Bij besteding van € 10,-; + 2 munten 

Deze bon is geldig op donderdag 25/8 en vrijdag 26/8 2022 

TEGEN INLEVERING VAN DEZE KORTINGSBON  

1 spel extra 

Deze bon is geldig op donderdag 25/8 en vrijdag 26/8 2022 

TEGEN INLEVERING VAN DEZE KORTINGSBON  

Geen 7 maar 9 touwtjes trekken 

Deze bon is geldig op donderdag 25/8 en vrijdag 26/8 2022 

TEGEN INLEVERING VAN DEZE KORTINGSBON  

Geen 7 maar 9 eendjes vissen 

Deze bon is geldig op donderdag 25/8 en vrijdag 26/8 2022 
 

TEGEN INLEVERING VAN DEZE KORTINGSBON  

Bij besteding van € 10,-;  
€ 1,- korting 

Deze bon is geldig op donderdag 25/8 en vrijdag 26/8 2022 

TEGEN INLEVERING VAN DEZE KORTINGSBON  

10 PUNTEN EXTRA BIJ AANKOOP 
VAN EEN SPEELMUNT VAN € 5,00 

Deze bon is geldig op donderdag 25/8 en vrijdag 26/8 2022 

TEGEN INLEVERING VAN DEZE KORTINGSBON  

1 haring € 2,50 p.st  en 4 voor € 9,- 

Deze bon is geldig op donderdag 25/8 en vrijdag 26/8 2022 

TEGEN INLEVERING VAN DEZE KORTINGSBON  

5 x VOOR € 10,00 

Deze bon is geldig op donderdag 25/8 en vrijdag 26/8 2022 

TEGEN INLEVERING VAN DEZE KORTINGSBON  

Bij aankoop van een normale 
Suikerspin, € 0,50 korting  

Deze bon is geldig op donderdag 25/8 en vrijdag 26/8 2022 

TEGEN INLEVERING VAN DEZE KORTINGSBON  

6 minuten springen voor € 5,- 
Deze bon is geldig op donderdag 25/8 en vrijdag 26/8 2022 
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A6 advertentie  

De Kleerkast  
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!!!!!!! Wij vragen de inwoners van Langeraar en 

Papenveer om gedurende de Oranjefeesten en 

de Braderie te vlaggen!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

* ATTRACTIES 

De kermis is dit jaar als volgt samengesteld :  

Autoscooter / botswagens   Funhouse / Adventure Island  

Defender / bank / wip     

Grijpkranen / Lucky cranes   Schuivenspel / Pusher   

Skeeball      Schietsalon  

Bungy / trampoline     Helilanding / vliegtuigmolen 

Lijntrek / Bussensport / Eendjes vissen 

Suikerspin / Popcorn / Slush   Luilekkerland /  suikerwerken 

Hollandse gebakkraam    IJsverkoop    

’t Krulletje / snacks     Volendammer Smikkelpaleis   

 

Hou voor de laatste wijzigingen en/of toevoegingen onze socials in de ga-

ten www.instagram.com./kermislangeraar  en www.facebook.com/kermislangeraar  
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Secretariaat SKL:    

p/a W. Ontzigtstraat  4 

2461 SK Langeraar 

Tel : 0172-605590 

Mail: secretariaat@kermislangeraar.nl  

Website: www.kermislangeraar.nl 

www.instagram.com./kermislangeraar 

www.facebook.com/kermislangeraar  

 

 

 

 

SB Interieur 
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* PARKEREN 

Vanaf woensdag 24 t/m zondag 28 augustus geldt een aangepast parkeerverbod 

voor het Achtmorgenpad, van Wassenaerstraat (Schakel), A.G.M. van der Hoeven-

straat en op de Landerij tot aan de laatste woningen aan de Sportlaan 

Het is alleen mogelijk om uw fiets te stallen bij het kermisterrein en op het Altior 

terrein  

 

 

* ADVERTEREN 

!!!! 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 één van 

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

len u dan informeren over de mogelijkheden.’ 

 

 

 

 

 

 

Blonk 
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DGD Diensverlening 

 

 

 

 

 

Advertentie 
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W. van Vliet & Zn - autobedrijf   John Mank - elektrotechniek 

W. van Kints - bouwbedrijf   Tuinhout Discount 

van Hameren - houthandel  Hoogendijk - loodgieter 

Onderlinge Rijn en Aar - verzekeringen   Zorgboerderij ‘de Hoop’ 

Vink & Veenman - bouwbedrijf   Thomas Autotechniek 

Jan v/d Hoorn - schaatssport   Zwirs Elektra 

EP-Zwirs - bruin en witgoed   The Travel Club - reisbureau 

Th. Lek Welkoop   Otak - woninginrichting 

F & P evenementen   Café Hiernaast 

J.A.M.Turk - Administratiekantoor   Riethoven Tegelwerken 

Manege Vosseburch   Langeraars zuur 

Lek Tuinmaterialen   Könst Elektrotechniek 

Woninginrichting aan huis Ter Aar   Dutch Sleep - Beddenspeciaalzaak 

Gemakswinkel  Vis   Autobedrijf Versluis 

Niko deurkruk   Supermarkt van der Horst 

G. Pieterse en Zn. - bouwbedrijf   Rozenkwekerij Sassen 

HOV Automobielen   Christiaan Beuk Music 

Valentijn Opticiens   Pieterse containerhandel & transp. 

Mark Pieterse Interieurvisie   Coen van Dijk - Tuinplantencentrum 

Loonbedrijf J.M. van Vliet   Akerdome installatiebedrijf  

Jan-Wim Kroon - tweewielers   Servaas Tegelwerken 

Benton - autobedrijf   De Groot - metaalbewerking 

Slagerij Jeff   Wed. J. de Bruyn en Zonen bv 

J.J. v/d Geest - autobedrijf   Gebr. Hoogervorst installaties  

Fruitpaleis Vaneman   Lommerse Decorations - schilder 

De Winter Logistics   Cafetaria The Grant  

Haikens - Agro techniek   Hair by Farz - kapsalon 

Heijns Transport BV   Computeraar 

Marcel Raadschelders    BBQ thuisbezorgd 

PM van Zaal Transport BV   Kemp Tuinaanleg 

Rodenburg Transport BV   Aviarena Trading BV 

Schellingerhout - containers   Kapsalon v. Dam 

Severin Transport VOF   LBH Bouw 

van Vliet Trucks    

K. Vermeulen schilderwerken    

Mondzorg Langeraar    

Onze evenementen worden mede mogelijk gemaakt door: 
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A6 Advertentie  

Snackservice Marie  
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*Golden Ticket -  Vanwege een verandering in het programma, komt de 

jaarlijkse puzzeltocht te vervallen. Echter om iedereen uit de omgeving (Langeraar, Pa-
penveer, Ter Aar, Nieuwveen, Zevenhoven) toch de gelegenheid te bieden om gratis 
attractie bonnen te bemachtigen, organiseren we dit jaar een online puzzelspeurtocht 
met als hoofddoel het winnen van het "golden ticket". 

Vanaf maandag 22 augustus komt er via de socials (Facebook & Instagram) iedere dag 
een vraag in de vorm van raadsel, rebus, rekensom of andere leuke opdracht. Ook sturen 
we iedere dag een foto met een hint, waar je op zaterdagavond daadwerkelijk kunt zoe-
ken naar het "golden ticket". 
Met foto's en de antwoorden op de vragen kom je dus dichterbij de locatie van het 
"golden ticket". Ben jij de gelukkige die het "golden ticket" vindt, dan ontvang je bij inle-
vering van het "golden ticket", gratis waardebonnen voor alle attracties, snack of bv. olie-
bol. 
MAAR... er is meer, iedereen die op zaterdagavond op het kermisterras de puzzelspeur-
tocht vragen beantwoord, krijgt per twee goede antwoorden, èèn gratis attractie bon (10 
vragen, dus max. 5 bonnen)! 
Op vrijdag en zaterdag worden er zelfs meerdere vragen en opdrachten per dag online 
gepost, zorg dus dat je de socials in de gaten houdt, dat je ons volgt op Facebook en/of 
Instagram en dat je een QR code kunt scannen met een telefoon. 
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A5 Advertentie 

COOP 


