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Harddraverij Vereniging
Hillegom en Omstreken

• Verkoop van nieuwe A-merk scooters
• Verkoop van gebruikte scooters
• Reparatie alle merken
• Altijd 60 scooters op voorraad
• Schadeherstel
• Inkoop van scooters
• Snelle en goede service
• Scooter ophaaldienst

WWW.SPIERINGSHERENMODE.NL
Satellietbaan 22d • 2181 MJ Hillegom
T. 0252 51 66 93
www.scoots2go.nl

Hoofdstraat 178
2182 ER Hillegom
T. 0252 - 700 271

feest
slapen
vergaderen
receptie
bedrijfsfeest jubileum private dining lounge
restaurant kraamfeest huwelijk uitvaart

INKOOP • VERKOOP
REPARATIE
van elk merk zowel nieuwe auto's
als occasions voor
particulieren en bedrijven
Jhr. Mockkade 33 - 2181 AL Hillegom
Tel./Fax (0252) 52 98 41
Mobiel 06 - 54 36 09 60
www.vdputautos.nl

Hyundai
Service Agent

Beleef Villa Flora!
Ik zie je bij Villa Flora,
Zeven dagen per week,
…voor koffie met gebak
op alle momenten van de dag,
….voor de lunch
van ’s morgens vroeg tot
….voor de High Tea
’s avonds laat!
….voor de borrel
….voor het diner
…en om te genieten
Ik zie je bij Villa Flora,
... gezellig met je moeder,
…met een zakenrelatie
…met het hele gezin
…samen met je partner
... en met je vrienden!

Beste Hillegommers.
Het is alweer bijna zover. De zomer laten we
achter ons en het najaar gaat beginnen.
Daar hoort onze jaarlijkse feestweek bij, dat
organiseren we met 32 vrijwilligers. Een foto
maakt u vast nieuwsgierig naar wie er in
onze vereniging actief zijn.
Vorig jaar viel toch wel het een en ander
letterlijk en figuurlijk in het water door veel
regen. Voordeel daarvan is dat het prijzengeld van het tonknuppelen van vorig jaar
nog in de kas zit. Dat komt ten goede aan de
prijzenpot van dit jaar.
Het jaar door vergaderen we met elkaar, om
bestaande evenementen te verbeteren, uit te
breiden, evenementen te laten vervallen en
nieuwe daarvoor in te passen.
Vorig jaar waren we bang dat de autopuzzelrit voor het laatst had plaatsgevonden.
De heren Leo Steenvoorden en Piet Muller
besloten vanwege hun respectabele leeftijd te
stoppen. Namens de Harddraverijvereniging
nogmaals dank voor al die mooie ritten met
de meest geniepige opdrachten. Hulde!
Jazeker, ook hulde aan de nieuwe uitzetters
Milène van Kampen, Esmee Teeuwen en Sam
Oosterveer, zij zijn alle drie geen onbekenden in het puzzelritcircuit, en hopen van de
puzzelrit weer een succesvol evenement te
maken.
De eerste dag pakken we groots uit. In de
hoftuin hebben we een aantal nieuwe evenementen, waaronder woodcarving en een
uitbreiding van diverse evenementen waarbij je weer kermiskaartjes kunt winnen. Op
het podium Symphoenix, diverse DJ’s en als
afsluiter van de dag Quite Simple.
We zullen bij een groot aantal evenementen
kermis gerelateerde prijzen voor de winnaars
gaan uitdelen, in plaats van geldprijzen of
bekers. Denk aan oliebollen, poffertjes, vis,
of zoete verrassingen.

voorwoord
voorzitter
Verder kunnen we in zwembad De Vosse op
zaterdagavond gaan discozwemmen, met
licht, geluid en DJ Jeffrey. En er komt een hele
grote poppenkastvoorstelling in de culturele
raad. Echt een aanrader. En altijd al eens
op hoog niveau een potje FIFA gespeeld met
poolwedstrijden en een finale? Ook dat is één
van de nieuwe evenementen.
Heb jij een snelle op afstand bestuurbare
auto of raceauto? We leggen een mooi circuit
aan, met wat moeilijke bochten erin. Schrijf
je vooraf in. Bij voldoende deelname gaat het
door, dus oefenen maar.
We hebben een leuke en grote verrassing
tijdens de kortebaan op onze Hillegomse
feestdag. Komt dus allen, want het zijn niet
alleen paarden die komen draven.
We gaan de prijsuitreiking in Flora na de kortebaan anders, eigentijdser en vlotter laten
verlopen. En met een hele goede band, zal dit
echt als vanouds weer een feestelijke afsluiting worden van de Hillegomse feestdag.
Ik ben echt trots om, al meer dan 15 jaar
als vrijwilliger waarvan 5 jaar als voorzitter
van deze vereniging, deze feestweek voor u
te mogen organiseren. Namens het dagelijks
bestuur, onze leden en vrijwilligers, heel, heel
veel plezier!
Frank Brouwer.
Leg jouw najaarsfeesten vast en maak kans
op een hele stapel kermiskaartjes.
Jong en oud mag meedoen.
Maak jouw leukste, grappigste of meest
bijzondere najaarsfeestenfoto en stuur deze
naar: fotowedstrijd@hillegomonline.nl
Deze actie is i.s.m. Hillegom Online.

1

algemene
informatie

Bestuur
Het bestuur van de Harddraverij
Vereniging Hillegom en Omstreken
bestaat uit:
Frank Brouwer, voorzitter
Jan Jansen, secretaris
Henk Kroon, penningmeester
Ad van Lierop
Remy Kok
Aad Otte
Marije van der Schrier

Commissies
Marije van der Schrier,
voorzitter Evenementencommissie
Aad Otte,
voorzitter Harddraverijcommissie
Ruud Roeland,
voorzitter Kermiscommissie
Ad van Lierop,
voorzitter PR-commissie

Organisatie

vrijdag 7 september

De organisatie van enkele spelen is in handen van
andere verenigingen, maar ge
schiedt altijd onder
auspiciën van de Harddraverijvereniging Hillegom en
Omstreken.

Preparty Hillegomse Najaarsfeesten met feestband
Klaar in Villa Flora

Volksspelen
De volks- en kinderspelen
houden we op de speelweide
van De Vosse, tenzij anders
is vermeld bij het betreffende
spel.

zaterdag 8 september

donderdag 13 september

10.00
11.30
12.00
13.30
13.30
15.00
15.00

14.00
15.00
19.00
19.00
20.00
20.00

u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.

17.00 u.
21.00 u.

Donateursof sponsorkorting
Deze verkrijgt u op vertoon
van de donateurs- of sponsorkaart 2018.

Paintballen
Koffieconcert met Symphoenix
Creatief en paardrijden
Kaartjesregen, spelletjes en vrijkaartjes
Boogschieten
Tekenwedstrijd
Discoprogramma m.m.v. DJ's Stanley
Wijntak en Renaldo Groengras
Optredens, feestknallers en Live-muziek
met Quite Simple
Heel Hillegom Feest 'De Horeca Trapt Af'

zondag 9 september
10.30
12.00
12.00
14.00
15.00
18.00
19.00

u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.

Motortoertocht
Familiefietstocht
Darttoernooi
FIFA 18 toernooi NIEUW!!
Trucktrekken
Filmquiz met diner
Pokerkampioenschap

Inlichtingen programma

Aansprakelijkheid

maandag 10 september

Frank Brouwer, telefoon 521222.

De Harddraverijvereniging organiseert de evenementen naar beste weten en kunnen. Bezoek en
deelname aan de evenementen geschiedt op eigen
risico. Vereniging noch haar bestuur accepteren aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, veroorzaakt door, tijdens of vanwege enig door haar georganiseerd evenement.

19.00
19.00
20.00
20.00

Secretariaat
Jan Jansen, Ammerzoden 13,
2181 LX Hillegom.

Inschrijving
Voor veel evenementen is voorinschrijving noodzakelijk.
Inschrijven via onze website:
www.harddraverijvereniginghillegom.nl.

Prijsuitreiking
Na ieder evenement worden de prijzen direct aan de
prijswinnaars overhandigd, tenzij anders is vermeld.

E.H.B.O.
Bij de evenementen is, waar nodig, de E.H.B.E.
aanwezig. Ook op de kermis is een duidelijk
aangegeven E.H.B.O.-post.
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Bezoek ook eens onze website:
www.harddraverijvereniginghillegom.nl

programma

u.
u.
u.
u.

Stratenloop
Simultaan schaaktoernooi
Quiz-avond in Café Murphy's Law
Sjoelen

dinsdag 11 september
19.00
19.45
20.00
20.00

u.
u.
u.
u.

Zaalvoetbaltoernooi voor dames
Bridge Drive
Klaverjassen
Muziekquiz

woensdag 12 september
10.30
13.00
14.00
14.30
19.00
19.30
19.30
20.00

u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.

Muziek in Parkwijk
Tafeltennistoernooi
Poppentheater NIEUW!!
Muziek in Bloemswaard
Zaalvoetbaltoernooi voor heren
Jeu de Boules toernooi
Groot Hillegoms Dictee
Muziekbingo

u.
u.
u.
u.
u.
u.

Kermis mindervaliden
Opening van de kermis
Skelterrace
Beerpongen
Lampionoptocht
Stand-up Comedy Show

vrijdag 14 september
9.15 u.
9.30 u.
9.30 u.
10.00 u.
10.30 u.
13.30 u.
15.00 u.
21.00 u.

Tobbetje steken
Ballontrappen
Zaklopen
Clown Docus
Survivalbaan
Kortebaandraverij
High Heels - hoge hakken race
Hats & Glasses Night

zaterdag 15 september
9.15 u.
9.30 u.
9.30 u.
9.30 u.
10.00 u.
10.30 u.
14.00 u.
14.00 u.
14.30 u.
18.30 u.
19.00 u.
20.00 u.
21.30 u.

Tonknuppelen
Kruiwagenrace
Buikschuiven
Kelnerwedstrijd
Racen met afstandbestuurbare auto's NIEUW!!
Kleuterzeskamp
Fun in het park
Hengelwedstrijd voor de jeugd
Voetbowlen
Autopuzzelrit
Discozwemmen NIEUW!!
Bingo
‘Up to the Pub’

zondag 16 september
7.30 u.
9.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
12.30 u.
14.00 u.
22.30 u.

Grote viswedstrijd
Prestatiewandeling
Puzzelwandeltocht
Kanoroute
Wielerronde / Agu Kids Race
Ringsteken met aangespannen paard
Vuurwerk

Inschrijvingen
vanaf 30 augustus via de website:
www.harddraverijvereniginghillegom.nl
1 dag voor de aanvang van ieder evenement
sluit de inschrijving, tenzij anders vermeld.
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zaterdag
september

8

zaterdag
september
13.30 - 15.00 uur

10.00 - 13.00 uur

PA I N T B A L L
HILLEGOM
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'Kaartjesregen', spelletjes en vrijkaartjes

Paintballen

Verdien je vrijkaartjes door deel te nemen aan de spelletjes
die zijn uitgestald. Je kunt stokhangen, spijkerslaan,
klompenvangen, koetjeprik, bibberclown, appelswerpen,
bierpulschuiven en bungeerun.

Indoor Paintball City aan de Leidsestraat 187 in Hillegom stelt zijn hal beschikbaar
om te komen paintballen.
Leeftijdsgroepen:
10-12 jaar, 13-15 jaar en 16-20 jaar.
Er wordt in sessies gespeeld afhankelijk van het aantal deelnemers.
Ouders en belangstellenden zijn
welkom op de tribune.
Entree en uitrusting zijn gratis.
Inschrijving via de website.

Spelleiding: Jeroen Janssen

Organisatie: Cor Elstgeest

Hoftuinfestiviteiten
Een dag vol van gezelligheid in de prachtige gemeentetuin met diverse evenementen.
Voor de inwendige mens zijn er natuurlijk gezellige drank- en snacktentjes.
11.30 - 12.30 uur

Koffieconcert

13.30 - 15.00 uur

Boogschieten
Wie wordt de 'Robin Hood' of 'Willem Tell' van Hillegom? Onder leiding van
een instructeur worden er 4 boogschietbanen aangelegd. Vanaf 7 jaar kan de
Hillegomse jeugd de roos proberen te raken en zoveel mogelijk punten scoren.
Er zijn kermiskaartjes te winnen.
15.00 - 16.00 uur

Symphoenix verzorgt een gevarieerd programma. Symphoenix is een
groep muzikanten, bestaande uit een drummer, basgitarist en blazers.
Zij vormen het symfonisch blaasorkest 'Symphoenix'. Symphoenix is een
dynamische groep die open staat voor alle stijlen van muziek. Symfonische
werken, originele composities en natuurlijk ook: swing, blues, latin ...
Kortom, alles wat leuk is om te spelen en voor het publiek aangenaam en
boeiend is om naar te luisteren.
Op ons gezellige terras, wat voor het podium staat, kunt u een 'lekker bakkie' koffie drinken en genieten van een mooi Hillegoms orkest.
Organisatie: Eric Lemmers

Tekenwedstrijd
Ook bij minder goed weer gaat de tekenwedstrijd door. In de kramen in de Hoftuin kun je overdekt tekenen. Er
zijn totaal 125 tekenborden beschikbaar.
De deelnemers worden verdeeld over de leeftijdsgroepen 4-6, 7-9 en 10-12 jaar. Voor iedere leeftijdsgroep zijn
trofeeën voor de 1e, 2e en 3e prijs beschikbaar. Na beoordeling van de tekeningen is om 16.00 uur de prijsuitreiking.
Leiding: Henk Janssen

15.00 - 19.00 uur

Optredens, feestknallers en Live-muziek

12.00 - 13.30 uur

Creatief en paardrijden
Speciaal voor de kleine kunstenaars worden er in de Hoftuin diverse kraampjes opgebouwd. Hier kun je komen kleien, potten beschilderen, bloemschikken en kleurplaten
kleuren. Ieder jaar worden de mooiste kunstwerken gemaakt. Na afloop mag je jouw
creatie mee naar huis nemen.

DJ's Stanley Wijntak en Renaldo Groengras bijten het spits af en presenteren
een gevarieerde disco. Vervolgens verzorgt Quite Simple een wervelend
optreden. Quite Simple is een band die je verder alles doet vergeten in een
vrolijke, afwisselende show, een feest om naar te luisteren en om naar te
kijken. Rock, Nederlandstalig, soulslijpers, disco, ska, het is gewoon te veel
om op te noemen.

Niet zo'n zin om te knutselen? Stap dan op één van de
paardjes van Pony Opvang Lisserbroek voor een rondje in
de Hoftuin.
Deelname is gratis voor kinderen tot en met 14 jaar.
Leiding: Marloes Jonkheer
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zaterdag
september  

TP
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Totaalproject
van Steenbergen b.v.
ARCHITECTUUR ■
PROJECTBEGELEIDING ■
BEHEER ONROEREND GOED ■
ONDERHOUD ONROEREND GOED ■
VERBOUWINGEN ■
OMGEVINGSVERGUNNINGEN ■
Kom voor al uw verbouwingen naar TPS aan de
Satellietbaan 15A
2181 MG Hillegom
Telefoon: 0252 - 531 654
E-mail: info@tpsbv.com

w w w. t p s b v. c o m

Hoofdstraat 24
2181 ED Hillegom
Telefoon: (0252) 52 21 25
www.delta-apotheek.nl

Erik Lemmers, Dirk de Jong, Henk Kroon, Marloes Jonkheer, Stefan van der Vlucht, Mandy Loogman, Daan Hutton, Jeroen Janssen, Jim Meijer,
Henk Janssen, Cor Elstgeest, Edwin Blom, Ruud Roeland, Jonas Föllmi, Barry Out, Tom Otte, Jan Jansen, Ad van Lierop.
Vooraan: Illona de Groot, Jorien Elstgeest, Frank Brouwer, Aad Otte, Patrick Mesman en Marije van der Schrier. Niet op de foto: Arnout de Bos,
Wim Boterbloem, Remy Kok, Vincent Koppers, Cees Meijer, Arjan van der Put, Wim Warmenhoven en Yvette van Lierop.

Zaterdag 21.00 uur

Heereweg 1b – 2161 AB Lisse
Tel.: 0252-419161
Fax: 0252-411177
info@ottelisse.nl
www.ottelisse.nl

Overslag en Transport
Grond- en Sloopwerken
Zand en Grond
Wegenbouwmaterialen
Meststoffen
Verwerking groenafval
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zondag
september

14:00 - 17:00 uur
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Fifa 18 toernooi

NIEUW!

Dit jaar voor de eerste keer
tijdens de Feestweek van
Hillegom, het ‘FIFA 18 toernooi’
bij de Culturele Raad.
Dit keer niet op het veld, maar
hoe leuk is het om je kunsten digitaal te vertonen.
Wie wordt ‘de beste FIFA 18 speler van Hillegom’?
Iedereen speelt drie poulewedstrijden, daarna gaan
de poulewinnaars door naar de finalerondes. De
finale zal gespeeld worden op een groot scherm.
De afvallers hoeven niet naar huis, maar kunnen
doorspelen op de PlayStations die niet in gebruik
zijn. Voor alle deelnemers is er uiteraard een kermiskaartje.

10.30 uur

12.00 uur

201 motoren ... Ja, dat is het record aantal deelnemende motoren. We zijn benieuwd of het record dit
jaar wordt verbroken. Het is een schitterend gezicht
als lange linten van allerlei Hillegomse motoren over
’s lands mooiste dijkjes, weggetjes en lanen toeren.
Ook dit jaar hebben we weer een fenomenale tocht
voor de motorliefhebbers uitgezet!
Om 10.30 uur staat de koffie klaar bij Motoport
Hillegom aan het bedrijventerrein Hillegom-Zuid.
Vertrek 11.00 uur.
Natuurlijk wordt de route ook weer digitaal aangeboden, zowel in Garmin- als Tom Tom-format. Vanaf
zaterdag 8 september kunt u deze downloaden. Het
spreekt vanzelf dat er ook gedrukte exemplaren van
de tocht te verkrijgen zijn.
Heel veel dank gaat naar de directie en medewerkers
van Motoport Hillegom. Finish bij de kleine Beurs.

Startlocatie ook nu weer bij
FietsUniek - Arnoudstraat 10

Motortoertocht

Familiefietstocht
Vanaf dit unieke punt in Hillegom start dit jaar de
mooie “Najaarsfeesten Familiefietstocht”.
De Harddraverijvereniging heeft een prachtige fietstocht voor u bedacht en voorbereid.
U hebt weer keuze uit een korte en een wat langere
tocht. De korte versie is ca. 27 km en de langere versie is zo’n 10 km meer. Ongeveer halverwege kunt u
bij ons pauzeren onder het genot van een gratis (fris)
drankje. Natuurlijk zijn er onderweg nog enkele controlepunten en diverse plekjes waar u kunt pauzeren.
Beginpunt van beide tochten is bij FietsUniek,
ARNOUDSTRAAT 10.
Het eindpunt is ook voor beide tochten hetzelfde, bij
"Brasserie De Houttuin" vlak bij de oude Pomp.
En daar ontvangt u een herinnering.

Organisatie: Aad Otte

12.00 uur

Darttoernooi
In samenwerking met café Murphy's Law (Hoofdstraat
198) wordt een single darttoernooi gehouden. Er
wordt gespeeld op 5 banen. Spelers van alle niveaus
kunnen meedoen. Ook wie nog nooit een pijltje heeft
gegooid, is van harte welkom. Het toernooi begint
om 12.00 uur. Na de eerste shifting wordt er in een
winnaars- en een verliezersronde verder gespeeld.
In beide rondes zijn prijzen te winnen. Verder zijn er
extra prijzen voor o.a. de hoogste finish en de beste
dame. Het toernooi wordt gespeeld met maximaal
32 spelers, die zich vooraf moeten inschrijven via de
website. Schrijf op tijd in, want vol is vol.
De minimumleeftijd is 18 jaar.
Locatie: café Murphy's Law
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Toernooileiding: café Murphy’s Law
Organisatie: Daniel Hotton

Bij de start krijgt u van ons tussen 12.00 en 13.00
uur een duidelijke routebeschrijving.
Deelname aan de tocht is zoals altijd gratis.
N.B.: In verband met de verkeersveiligheid mogen
kinderen t/m 12 jaar alleen onder begeleiding van
volwassenen meedoen.

Leeftijd 10-18 jaar. Deelnemers moeten uiterlijk
13:45 uur aanwezig zijn bij de Culturele Raad in
Hillegom. Het toernooi begint stipt om 14:00 uur.
Inschrijving via de website.

zondag
september  
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18.00 uur

Filmquiz met diner
Op veler verzoek weer teruggekeerd bij Zomerzorg:
de Filmquiz inclusief 3-gangen keuzediner.
U kunt zich inschrijven in teams van maximaal 4
personen.
De vragen gaan uiteraard over films, nieuwe films,
oude films, Nederlandse cinema, Hollywood-sterren,
beroemde en legendarische filmscenes etc. en worden gepresenteerd op de grote tv-schermen van
Zomerzorg.
En dit alles onder het genot van een heerlijk diner
uit de bekende keuken van Eetcafé Zomerzorg. Voor
iedere gang wordt een quizronde gespeeld.
Het wordt dus zowel een visueel als een culinair
spektakel. Tijdens het eten kunt u rustig overleggen
over de vragen en antwoorden.

Spelleiding: Illona de Groot

Kosten 3-gangen keuze diner incl. filmquiz:
E 19,50 per persoon.
Inschrijving uitsluitend via de website

15.00 uur

Trucktrekken

Organisatie: Jeroen Jansen, Suze Lemmers en Eetcafé Zomerzorg
Leiding: Eric Lemmers

De organisatie heeft wederom een grote stoere
vrachtwagen geregeld en het is de bedoeling dat
deze vanaf het startpunt, over 25 meter, naar het
eindpunt wordt getrokken met behulp van een touw.
De afstand die wordt getrokken en de tijd die daarover wordt gedaan, zal tellen voor de eindstand in
het klassement. We hebben 2 categorieën, te weten
dames en heren. De dames kunnen zich opgeven in
groepen van 3 deelnemers per groep, en de heren
in groepen van 2 deelnemers (leeftijd vanaf 18 jaar).
De wedstrijd zal worden gehouden in de Hoofdstraat
tegenover het Gemeentehuis.
Inschrijven tot uiterlijk 9 september via de website.
Organisatie: Wim Boterbloem

Organisatie: Jan Jansen en Arjen van der Put

19.00 uur

Pokerkampioenschap
Het Pokerkampioenschap
van Hillegom wordt
gehouden
in
Café
Murphy's Law onder
auspiciën
van
de
Harddraverijvereniging.
Bij dit toernooi nemen
max. 64 spelers het tegen
elkaar op. Voor de 7 spelers die het langst in de strijd blijven, liggen er mooie
prijzen klaar. De winnaar draagt een jaar lang de titel
’Pokerkampioen van Hillegom’ en ontvangt de daarbij behorende trofee.
Deelnemers moeten uiterlijk 19.00 uur in Café
Murphy's Law aanwezig zijn. Het toernooi begint
stipt om 19.30 uur. Inschrijven kan tot 8 september
via de website. Er wordt geen inschrijfgeld gerekend.
Minimumleeftijd voor deelname: 18 jaar.
Bewijs van inschrijving meenemen.
Spelleiding: Patrick Mesman

➤ Neem bij alle evenementen
je inschrijfformulier mee  !!
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Wordt dit
ons nieuwe
huis?

maandag
september  
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20.00 uur

De Hypotheekadviseur ‘t Financieel Spectrum is opgericht in 1993. Sindsdien is het
kantoor uitgegroeid tot een kantoor met regionale bekendheid met kantoren in
Hillegom, Hoofddorp, Haarlem, Uithoorn, Driehuis en Den Haag. Het kantoor Hillegom
is gevestigd in het centrum aan de Hoofdstraat 160-162.
De adviseurs zijn al jarenlang actief als hypotheekadviseur
en kennen de markt in en rondom Hillegom als de beste.
Hierdoor kunnen zij u van het beste hypotheekadvies
voorzien.
U bent van harte welkom op ons kantoor maar wij
komen ook bij u thuis!

ÚW

KHYPOTHEE
IN
ADVISEURM,
LE
R
HAA
HILLEGOMIS
U
EN DRIEH

Ruth van de Ven
06 - 155 03 446

Taco Hellemans
06 - 514 59 129

gewoon lekker wonen!

Rob Rutten
06 - 575 62 995

Hoofdstraat 160
2182 EP Hillegom
Tel. 0252 - 537 800

Kom eens vri

jblijvend lan

gs

hillegom@hypotheekadviseur.nl Volg ons:
www.hypotheekadviseur.nl

f

Quizavond

19.00 uur

Stratenloop
Stratenloop over twee (voor de jeugd) of over zes
ronden (vanaf 15 jaar).
De wedstrijd voor senioren (15 jaar en ouder) maakt
deel uit van het SPOC (Super Prestige Oranje Circuit).
Eenmalige deelname in Hillegom is ook mogelijk. U
betaalt dan geen inschrijfgeld. Meer informatie over
het SPOC kunt u vinden op www.oranjecircuit.nl.
De jeugd t/m 14 jaar moet zich ook dit jaar inschrijven. Dit kan vanaf 18.15 uur tot uiterlijk 19.00 uur
bij Villa Flora of via de website. Inschrijven voor het
SPOC vindt ook plaats bij Villa Flora.
Start jeugd 19.00 uur. Start senioren (SPOC) over 7,2
km (6 ronden) om 19.45 uur.
Start, finish en prijsuitreiking bij de Oude Pomp.
In verband met andere activiteiten zijn de
omkleedmogelijkheden in Villa Flora beperkt.
Met dit evenement steunen wij de Edwin van der Sar
Foundation.

Een vaste waarde in ons
programma en mateloos
populair. Test je kennis
op het gebied van actualiteit, sport, kunst, show,
aardrijkskunde, muziek,
Hillegom, geschiedenis, film en nog veel meer.
Deelname vanaf 18 jaar. De quiz wordt gespeeld
in teams van 4 personen. Verdeeld over een aantal
rondes worden door de quizmaster allerlei uiteenlopende vragen gesteld. Het team dat aan het einde
van de avond de meeste vragen goed heeft beantwoord, wint de quiz. Naast de algemene rondes,
zijn er ook twee Hillegom-rondes met aparte prijzen,
beschikbaar gesteld door Slagerij van de Reep en
banketbakkerij Van Dam.
Inschrijven kan alleen via de website.
De ervaring leert dat dit evenement snel is volgeboekt. Schrijf je dus snel in om teleurstellingen te
voorkomen. Er is ruimte voor 26 teams.
Organisatie: Paul de Vlieger
Coördinatie: Henk Kroon

Organisatie: De Spartaan
Wedstrijdleiding: Patrick Mesman

OP-, AAN-, UIT- en VERBOUW
RENOVATIE en ONDERHOUD
voor particulier, bedrijf en VvE
www.trompenhoutzager.nl
info@trompenhoutzager.nl

19.00 en 20.00 uur

Simultaan
schaaktoernooi
Voor alle schaakliefhebbers organiseert de Harddraverijvereniging - in samenwerking met en onder leiding
van Schaakclub De Uil - een groot simultaan toernooi
in de Bestemming, Juliana van Stolberglaan 18. Er
zijn mooie prijzen te winnen. Inschrijven in de zaal.
De jeugd tot 14 jaar begint dit jaar om 19.00 uur en
sluit af met de prijsuitreiking om 21.00 uur. Bovendien is er voor hen een vrijkaartje voor een kermisattractie.
De senioren beginnen om 20.00 uur. Ook hier zijn
fraaie prijzen te winnen.
Organisatie/wedstrijdleiding: Schaakclub De Uil
Coördinatie: Cees Meijer

20.00 uur (inschrijven 19.30 uur)

Sjoelen
Voor alle sjoelliefhebbers wordt er op maandag 10
september weer een sjoeltoernooi georganiseerd.
Het sjoeltoernooi is voor zowel clubspelers als recreanten. Het toernooi vindt plaats in het KWJ-gebouw,
Weeresteinstraat 15 (tegenover de Prinses Irenelaan).
De sjoelers spelen in vier klassen (A, B, C en D).
In elke klasse zijn prachtige prijzen te winnen. Het
kopje koffie staat voor u klaar.
Informatie: 0252-521113
Inschrijving: Vanaf 19.30 in de zaal.
Inschrijfgeld: E 2,50
Organisatie: Sjoelclub Hillegom
Spelleiding: Jorien Elstgeest en Arnout de Bos
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dinsdag
september  
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19.00 uur - De Vosse

Zaalvoetbaltoernooi
voor dames
Wij zijn een middelgroot makelaarskantoor met een enthousiast en dynamisch team. Binnen ons kantoor richten wij ons
voornamelijk op de woningmarkt, zowel op het gebied van
bestaande bouw als nieuwbouw. Ook verzorgen wij taxaties
en de aan- en verkoop van woningen. Wij zijn werkzaam op de
grens van Noord- en Zuid-Holland en gevestigd in Hillegom.

Hoofdstraat 160-162, 2182 EP Hillegom
T: 0252 53 01 19 E: info@hofzichtmakelaars.nl

Voor deze avond staat een toernooi op het programma voor dames van 15 jaar en ouder.
Er is een 1e, 2e, 3e en Fairplayprijs beschikbaar.
Supporters zijn van harte welkom om de dames
aan te moedigen. Inschrijving via de website. Entree
gratis.
Zaalleiding: Peter van de Zande
Organisatie: Cor Elstgeest

19.45 uur (zaal open 19.15)

Bridge Drive

In samenwerking met de Harddraverijvereniging
organiseert de Hillegomse Bridge Club een bridgedrive voor club- en thuis-bridgers in Villa Flora.
Er wordt gespeeld volgens het type parenbridge.
Per lijn worden een 1e prijs, een 2e en een 3e prijs
ter beschikking gesteld.
Er kunnen maximaal 72 paren deelnemen.
De inschrijving start op 29 augustus en sluit op
9 september. Inschrijven via de website:
www.harddraverijvereniginghillegom.nl
Het inschrijfgeld bedraagt E 10,- per paar, te voldoen
aan de zaal.
Op vertoon van uw donateurs- of sponsorkaart ontvangt u per persoon E 2,50 korting op het inschrijfgeld.

Team Pinokkio
wenst jullie een fijne feestweek!
Kom gezellig langs
om een hapje te eten.
Of wij brengen het bij u langs.
U bent van harte welkom.
Pizzaria Grillbar Pinokkio
Hoofdstraat 190, 2182 ER Hillegom
Telefoon: 0252 523 555

www.pinokkiohillegom.nl
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Leiding: Henk Seijsener namens de Hillegomse Bridge Club
Coördinatie: Jan Jansen

20.00 uur (zaal open 19.00 uur)

Klaverjassen

NIEUWE
LOCATIE !

Inschrijven kunt u vanaf 19.00 uur aan de zaal.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per deelnemer.
Op vertoon van uw donateurs of sponsorkaart
€ 1,25.
Er zijn leuke prijzen te winnen.
Een kopje koffie of thee krijgt u bij binnenkomst
namens de Hardraverijvereniging aangeboden.
Locatie: De Kulturele raad, Prinses Irenelaan 16 te
Hillegom
Dit evenement is verplaatst naar de dinsdagavond.
Organisatie: Klaverjasclub Beinsdorp
Spelleiding: Arjen van der Put

20.00 uur

Muziekquiz
De muziekquiz wordt dit jaar verzorgd door Tim
van Lierop en Frido Elshout. Een goed duo dat
de muzi-kale quiz, speciaal voor de Hillegomse
Najaarsfeesten, in elkaar draait.
Er wordt gespeeld in teams van maximaal 4 personen. Jullie muziekkennis wordt getoetst in 8 rondes:
intro’s, puzzels, linken, covers en andere vraagstukken. Het team dat de rondes het beste volbrengt,
wint de quiz en gaat met de hoofdprijs naar huis.
De muziekquiz wordt gehouden in Café Murphy’s
Law aan Hoofdstraat 198. Deelname vanaf 18 jaar.
Er is ruimte voor 26 teams, dus schrijf snel in via
onze website.
Organisatie: Tim van Lierop en Frido Elshout
Leiding: Marije van der Schrier

Het gezellige kaartspel, wordt dit jaar voor het eerst
georganiseerd in het monumentale pand De Kulturele
Raad!
Het bestuur van de Stichting Cultuurbeleving
Hillegom stelt deze locatie beschikbaar en heet iedereen van harte welkom voor een bezoek aan deze
gezellige avond waar toch ieder jaar weer gezellig
veel mensen aan deelnemen.
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10.30 uur (zaal open 10.00 uur)

Plaza Vermeere
Jonkheer Mockkade 1
2181 AL Hillegom
tel. 0252 519706

WEG- EN WATERBOUW B.V.

veelzijdig en vertrouwd

7 dagen geopend!
Voor al uw feestjes
Koud en warm buffet
Catering
Broodjes, menu's en
Surinaamse maaltijden

Maak gebruik van de spaaractie!

NIEUW!

Muziek in Parkwijk

In samenwerking met de HOZO laat de Harddraverijvereniging ook de oudere Hillegommers meegenieten van de feestweek.
Speciaal voor de bewoners van Parkwijk en leden van
de HOZO Servicepas treedt op deze woensdagochtend Wilhelmus De Oranjeman op.
Hij weet met een keur aan Hollandse liedjes van
vroeger een feest van herkenning te scheppen. Zijn
motto is “Breng eens ‘n zonnetje!”. Hij maakt gebruik
van liedjes om zijn publiek erbij te betrekken. Muziek
is dan ook vaak de sleutel tot contact.
Dat belooft een gezellige ochtend te worden!
Mensen met een HOZO Servicepas kunnen zich opgeven via de receptie van Bloemswaard.
Coördinatie: J. Jansen

Tafeltennistoernooi
13.00 uur: jeugd t/m 12 jaar
Ook dit jaar organiseert SDO Tafeltennis het tafeltennistoernooi voor de jeugd. Voor alle enthousiaste
tafeltennissers van 8 t/m 12 jaar. Vanaf 13.00 uur
kun je inschrijven in het SDO-clubgebouw aan de
Stationsweg. We willen om 13.30 uur starten met het
toernooi. Dit zal tot ongeveer 15.00 uur duren. Alle
deelnemers winnen een kermiskaartje.

Heereweg 1a - 2161 AB Lisse
Telefoon (0252) 41 77 88 - Telefax (0252) 42 06 80
Internet: www.ahco.nl - E-mail: info@ahco.nl

16.00 uur 12 t/m 16 jaar
Voor alle enthousiaste tafeltennissers van 12 t/m 16
jaar. Vanaf 16.00 uur kun je inschrijven in het SDOclubgebouw aan de Stationsweg. We willen om 16.30
uur starten zodat we rond 18.00 uur de winnaars
bekend kunnen maken. Alle deelnemers winnen een
kermiskaartje.

TRANSPORT

19.00 uur 16 jaar en ouder
Voor alle fanatieke Hillegommers van 16 jaar en
ouders is er het tafeltennistoernooi. Vanaf 19.00 uur
kunt u zich inschrijven in het SDO-clubgebouw aan
de stationsweg. De winnaars kunnen mooie prijzen
winnen.

OPSLAG

Voltstraat 4
2181 HA Hillegom
Fax 0252 53 69 08
www.vanderlinden.net

Telefoon

14

Organisatie: SDO Tafeltennis
Leiding: Barry Out

Abellalaan 82
2182 TZ Hillegom
0252 - 518280
info@aartssporthillegom.nl
www.aartssporthillegom.nl

woensdag
september  
14.00 en 15.00 uur

Poppentheater

12
NIEUW!

Dit jaar (op)nieuw in ons programma, een heus poppentheater voor de kleintjes.
Wegens eerder succes, organiseren wij vanaf dit jaar
weer een gezellig poppentheater.
Kindjes van 4 tot 6 jaar zijn woensdag 12 september van harte welkom bij Stichting Cultuurbeleving
Hillegom, om een spannend echt Hillegoms verhaal
te komen bekijken.
Dit verhaal wordt uitgevoerd door leden van de
Hillegomse Toneelvereniging KNA.
Er zijn twee tijdstippen waarop gekeken kan worden:
om 14.00 en om 15.00 uur.
Voor elke voorstelling is plek voor 60 kinderen met 1
begeleider per kind.
Om dit allemaal in goede banen te leiden, zijn er
vanaf woensdag 5 september 14.00 gratis kaartjes
af te halen bij Kapper Eric aan de Hoofdstraat 42.
Wees er op tijd bij, want op = op!
Locatie: Stichting Cultuurbeleving Hillegom, Prinses
Irenelaan 16
Zaal open: 13.30 voor de voorstelling van 14.00,
14.30 voor de voorstelling van 15.00 uur.
Organisatie: Mandy Loogman

Bloemswaard 14.30 uur (zaal open 14.00 uur)

Muziek in
Bloemswaard
In samenwerking met de HOZO laat de Harddraverijvereniging ook de oudere Hillegommers meegenieten van de feestweek.
Speciaal voor de bewoners van Bloemswaard en
leden van de HOZO Servicepas treedt op deze woensdagmiddag Wilhelmus De Oranjeman op.
Hij weet met een keur aan Hollandse liedjes van
vroeger een feest van herkenning te scheppen. Zijn
motto is “Breng eens ‘n zonnetje!”. Hij maakt gebruik
van liedjes om zijn publiek erbij te betrekken. Muziek
is dan ook vaak de sleutel tot contact.
Dat belooft een gezellige middag te worden!
Mensen met een HOZO Servicepas kunnen zich opgeven via de receptie van Bloemswaard.
Coördinatie: J. Jansen
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19.00 uur - De Vosse

Zaalvoetbaltoernooi voor heren

woensdag
september  
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Op deze avond kunnen de heren hun zaalvoetbalkwaliteiten tonen. Leeftijd vanaf 15 jaar. Er is een 1e,
2e en 3e en Fairplayprijs beschikbaar.
Inschrijven via de website. Entree gratis.

Formido, de

Zaalleiding: Peter v.d. Zande
Organisatie: Cor Elstgeest

VOORDELIGE

19.30 uur

bouwmarkt

Jeu de Boules toernooi

bij u in de buurt!

Bij Jeu de Boules Hillegom (JBH) op het Sportpark "De
Zanderij". Inschrijven vanaf 12 jaar via de website
of op de avond zelf tot 19.15 uur. Inschrijven per
team van 2 personen. Er is plaats voor maximaal
48 teams. Er worden drie partijen van maximaal 50
minuten in een A, B en C poule gespeeld. Er zijn
boules aanwezig. Deelname is gratis, er zijn mooie
prijzen beschikbaar.

HILLEGOM
vanleeuwenhillegom.nl

JONKHEER MOCKKADE 23

adv OmaBobs.indd 1

Organisatie en inlichtingen:
Jeu de Boules Vereniging Hillegom
Telefoon: 06-31242218 of 06-41948772.
Coördinatie: Cees Meijer

Verkrijgbaar bij de plaatselijke horeca in Hillegom.

18-07-18 15:59

Deelname is gratis, maar wees er snel bij, want het
aantal plaatsen is beperkt.
Reserveren kan via bijgaande link: Tickets Het Groot
Hillegoms Dictee.
Woensdag 12 sept | Aanvang 19:30 uur | Gratis
de Bibliotheek Hillegom.
Leiding: Ad van Lierop

20.00 uur - Café Murphy's Law

Muziekbingo

De spelregels zijn simpel. Elke speler heeft een kaart
voor zich met verschillende artiestennamen erop
in plaats van getallen. De bingomaster heeft een
bingospel, het rad met de genummerde balletjes.
De nummers op de balletjes corresponderen met de
tracks op de afspeellijst. Wanneer er een balletje valt,
hoor je het begin van die track. Als je weet wie je
hoort en die naam staat op je kaart, vink je die dus
af. Enzovoorts. Vervolgens win je een prijs als je 1
rijtje vol hebt (horizontaal, verticaal of diagonaal),
vervolgens twee rijtjes en ten slotte een volle kaart.

19.30 uur

14e Het Groot
Hillegoms Dictee
Al jarenlang een traditie in samenwerking met
de Harddraverijvereniging Hillegom e.o.: Het Groot
Hillegoms Dictee.
Voor sommigen is een dictee een grammaticale kwelling, voor anderen bestaat er niets mooiers dan te
presteren bij het spellen van al die lastige woorden,
wel of geen cedilles, accenten en hoofdletters. Zet je
nu wel of niet een koppelteken tussen zee-egels en
ge-sms’t? En schrijf je apekool of apenkool?
Durf jij het aan? De winnaar geniet het hele jaar hoog
aanzien in Hillegom!

16

Bij een valse bingo moet die speler een liedje zingen.
Dat gebeurt door een getal te kiezen tussen de 1 en
14. Dat getal correspondeert weer met een karaokeversie, dus je hebt altijd de muziek en de tekst bij de
hand. Bingokaarten zijn E 5,- per persoon (3 rondes)
en zijn te koop aan de bar bij Cafe Murphy's Law. We
hebben maar 80 kaarten, dus wees er snel bij.
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Le-Re

onderhoudsbedrijf

timmer- en elektrawerkzaamheden

d
ialiseer
Gespec n Mini
e
in BMW

Leo Remmelzwaal
Satellietbaan 14 C • 2181 MH Hillegom
Mobiel: 06 551 800 42
www.le-re-onderhoud.nl
info@le-re-onderhoud.nl

www.autobedrijfkeesbakker.nl
www.autobedrijfkeesbakker.nl

Vakmanschap.
Van aanbouw tot opbouw,
van verbouw tot renovatie

Peter Roos
Satellietbaan 31F
2181 MG Hillegom
Tel.
: 0252 - 525 500
E-mail : info@roosinstallatie.nl
www.roosinstallatietechniek.nl

Peter Roos advertentie.indd 1

aden- en
de grootste sier
k!
n de Bollenstree
va
ie
ct
lle
o
ec
g
horlo

Hoofdstraat 72-74
Hillegom
Telefoon 0252 515 608
info@roelandjuweliers.nl
www.roelandjuweliers.nl
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Landelijk Erkend Installateur

09-07-18 12:32

Vrienden
van de Harddraverij
Aarts Sport
Advocatenkantoor Ester
AHCO Weg- en Waterbouw
Autobedrijf Kees Bakker
Autobedrijf G.J. van der Put
Autobedrijf Romviel
Banketbakkerij Van Dam
Benjamins Restructuring
Boterbloem Transport B.V.
Bouwbedrijf Tromp & Houtzager
Braam Beheer
Brasserie de Houttuin
Brouwer Installatiebedrijf
Café-Bar-Restaurant Zomerzorg
Café De Kleine Beurs
Damo grafmonumenten
Damo selfstorage
De Stoffeerder
Delta Apotheek
Elstgeest Bouw
Evers Staalconstructies
Fiets Uniek
Fiets Trend
‘t Financieel Spectrum
Formido
Forte Vital
Funcke Installatietechniek
Garage Turnhout De Zilk
Hair By Evelien
Harry's Horse
Heemborgh Makelaardij
Hillegom Online.nl
Hofzicht Makelaars
Hoveniersbedrijf De Barm
HOZO zorg thuis
H.T.O.
Imgro Beauty & Hair
Janssen Bouw
JEF Tucks & Trailers
Jumbo van Beest
Keurslager Jurgen van Gennip
Koffieshop De Houttuin
Hans & Ria Kolkman
Koopcentrum Hillegom
Kroon administratie adviseurs

Metselbedrijf Slobbe
ME Technische Installaties
Motoport Hillegom
Myriam Mode
Notariskantoor
Hurtak & Roodhorst
Oma Bobs
Onderhoudsbedrijf Le-Re
Otte Lisse
Paardendokters
Paintball Hillegom
Pinokkio
Plaza Vermeere
Plus Tolenaar
Preparatiebedrijf
Lommerse Uitendaal
Ret Reclame
Roeland Juweliers
Revon
Rocel kunststof kozijnen
Roos Installatietechniek
Schoenreparatie De Roode Laars
Schoonderbeek Installatietechniek
Scoots2GO
Skicentrum Hillegom
Slagerij van de Reep
Sloos Zeefdruk Studio
SML DJ Entertainment
Spierings Herenmode
Stal Jasper
C. Steenvoorden
Switch Safety Care
Tastevin Koppers
Tegelhandel Bollenstreek
Ton's Dierenspeciaalzaak
Tordoir-Van den Berg Architecten
Totaalproject van Steenbergen BV
Transportbedrijf J.G. van Dooren
Van Lierop Grafimedia
Verhuisbedrijf Van der Linden
Vernooy Dakwerken
Versteeg Bandenservice
Villa Flora
Voges Verpakkingen
C.S. Weijers & Zonen

Al meer dan 100 jaar uw juwelier
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VANDOOREN.NL

ANDOOREN.NL
VANDOOREN.NL

+31 252 521064

VANDOOREN.NL

Transport
Sneltransport
Palletopslag
Warehousing
Webshoplogistiek
Kantoorruimte
APK-vrachtwagen
Truckservice
Trailerservice

Sneltransport
Palletopslag
Transport
Warehousing
Sneltransport
Webshoplogistiek
Palletopslag
Warehousing
Kantoorruimte
Webshoplogistiek
APK-vrachtwagen
Kantoorruimte
Truckservice
APK-vrachtwagen
Truckservice
Trailerservice
Trailerservice
Transport
+31 252 521064
+31 252 521064
Sneltransport
Palletopslag
Warehousing
Webshoplogistiek
Kantoorruimte
APK-vrachtwagen
Arbeidsrecht • Contractenrecht
Truckservice
Huurrecht • Bouwrecht
Trailerservice
Internationaal privaatrecht
Ondernemingsrecht • Incasso’s

+31 252 521064

Volg mij ook
op Facebook!

Postbus 207 • 2180 AE Hillegom
Meerlaan 180 • 2181 BW Hillegom

Happiness
starts
here!

www.harryshorse.com

Advertentie_HarrysHorse108x69mm.indd 1

19-07-18 15:33

www.advocatenkantoorester.nl
info@advocatenkantoorester.nl

tel.: (0252) 348 821 • fax: (0252) 348 803

hair by evelien

molenstraat 27 | 2181 ja hillegom | 06 12 621 311
info@hairbyevelien.nl | hairbyevelien.nl
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Poffertjessalon
IJssalon/Slush/Puppy
Booster
Sweet Chocolate
Sensation
Spaanse Churros
Apollo Jackpot
Booby Trap Hotel
Breakdance
Ballenfontein
Bungee Trampoline
Circus Race Convoybaan
Disco Jumper XL
Europa Flyer (zweefmolen)
Suiker – Nougat
X-Factory
Mini-Cars
Bussensport
Lijntrekspel
Eendensport
Schietsalon
Gebakkraam
Skeeball
Autoscooter
Draaimolen
Suikerspin
Polyp Powerwave
Pusher
Lucky Cranes
Delicious Food
Visverkoop
Kamelenrace
Loempia’s
Big One
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Bekijk de foto's van al onze evenementen
op hillegomonline.nl

Opening
  van de kermis!
t
e
m
s
i
m
r
e
k
e
t
Gro veel attracties
zeer jong en oud
voor

OPEN: donderdag 13 september van 15.00-24.00 uur
Er mag op het kermisterrein geen
alcohol genuttigd worden. De politie gaat
streng controleren op het gebruik van
alcoholhoudende dranken op het
kermisterrein.

vrijdag 14 september van 13.00-24.00 uur
zaterdag 15 september van 13.00-24.00 uur
zondag 16 september van 13.00-24.00 uur
donderdag van 14.00-15.00 uur GRATIS
entree voor mensen met een beperking
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donderdag
september

13

20.00 uur

Er wordt op 2 tafels tegelijk gespeeld en onze
charmante
scheidsrechters houden iedereen nauwlettend in de
gaten.

NIET ROKEN - NIET DRINKEN

Stand-up Comedy Show
@ Cafe Murphy's Law

Opgeven kan digitaal via
de website in teams van
2 personen, er is deze
avond plaats voor 32
teams.
Locatie: Cafe bar Puntje Puntje
Spelleiding: Arjen van der Put

20.00 uur

Lampionoptocht
19.00 uur

Skelterrace
Een spektakel dat weer volop in de belangstelling
staat. De duwer en de bestuurder van een koppel
wisselen van plaats bij het keerpunt op de baan, daar
moet ook van overall gewisseld worden.
Deelname voor 10 t/m 12 jarigen.
Er wordt gereden om geldprijzen: E 25,-, E 20,- en
E 10,- per koppel. Bovendien krijgt elke deelnemer
een vrijkaartje voor een kermisattractie. De
race vindt plaats aan de Meerlaan, nabij het
kermisterrein. Skelters worden door de organisatie ter beschikking gesteld.
Deelname uitsluitend bij voor-inschrijving via
de website. Schrijf op tijd in!
Wedstrijdleiding: Wim Boterbloem

19.00 uur

Beerpongen
Na het sucses van vorig jaar houden we deze erin!!
Beerpong is een populair spel voor de jeugd dat
veelal in cafe’s wordt gespeeld en is overgewaaid
vanuit Amerika.
Er wordt in 2 teams gestreden
om de beste beerpong kampioenen van Hillegom.
De bedoeling is de pingpongbal
in de bekers van de tegenpartij
te mikken waarna dit meteen
opgedronken dient te worden.
Het team dat als eerste alle
bekers leeg heeft verliest, waarna het andere team zich plaatst
voor de volgende ronde.
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Het wordt langzaam avond, de zon gaat onder
en de straatlantaarns gaan bijna aan. De jongste
Hillegommertjes verzamelen zich in de Hoftuin.
Naar bed gaan wordt nog even uitgesteld. Samen
met ouders, opa’s en oma’s én oom agent, lopen we
achter het muziekkorps Altesa aan door het dorp met
vrolijke én lichtgevende lampions. Kom verkleed als
sprookjesachtige prinses, kleurrijke clown of als een
superheld en wie weet win je een mooie prijs!
Na de lampionoptocht vindt de prijsuitreiking plaats
voor de mooist verklede deelnemertjes én krijgt
iedereen iets lekkers! Dus na de optocht niet direct
naar huis gaan!
Route: Start in de
Hoftuin, daarna lopen
we met z’n allen door
de Hoofdstraat, rechtsaf
bij het voormalig postkantoor, door de Prins
Bernhardstraat, aan het
einde rechtsaf door de
Prinses Marijkestraat,
rechtsaf door de Prins
Hendrikstraat via de Van
Meerbeekstraat
weer
terug naar de Hoftuin.

donderdag
september

13

Kaartverkoop bij Murphy's Law
Entree E 12,50 (maximaal 80 personen)
Stap binnen in het gezelligste café van Hillegom
en bezoek een hilarische comedyshow met
diverse comedians. In een aangenaam tempo
wisselen een paar gevatte stand-up comedians
elkaar af. In een sfeervolle en knusse café-setting
brengen zij scherpe oneliners, rake observaties,
geestige bespiegelingen en doldraaiende
redeneringen. Deze verrassende comedians
bespreken actuele thema's en tendensen, of de
meest opmerkelijke momenten uit hun leven.
De ene comedian is fijnbesnaard en gevoelig,
de ander weer direct en prikkelend. Een bont
gezelschap van acts die dynamisch aan elkaar
worden gepraat door de sympathieke MC
genaamd Kor Hoebe.
De acts verder uitgelicht:
Voor de pauze kun je genieten van Nadaav
Chermon met zijn geestige verhalen en grappen.
Daarna is het tijd voor de droogkomische
Wouter Meijs.
De hilarische afsluiter is Robbert Jan
Proos. Hij had succes bij diverse
cabaretfestivals en speelde met zijn
avondvullende cabaretshows door
het land. Naast theatermaker is hij
ook acteur. Zijn manier van vertellen
brengt je op het puntje van je
stoel. Zijn stijl is aanstekelijk en zijn
grappen zijn raak en gevat. Hij krijgt
zowel de lachers als de klappers op zijn
hand. Dames en heren, een groot applaus
voor Robbert Jan Proos.

Leiding: Yvette van Lierop
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vrijdag
september

Zaklopen

14

Spelschema:

09.00 uur

Spelcircuit
Spelcircuit op de speelweide bij zwembad “De
Vosse”.
Het spelcircuit voorziet in een optimale indeling van
de spellen van deze ochtend. Zodoende heeft iedereen gelegenheid om overal mee te doen!
Van 09.00 tot 09.20 uur kunnen deelnemers zich bij
de marktkramen inschrijven voor de Survivalbaan
en het Zaklopen. Voor het Ballontrappen is vooraf
inschrijven niet nodig.
Op de marktkraam kunt u zien voor welk spel- en
leeftijdscategorie daar kan worden ingeschreven.

Ballontrappen

Spelschema:

09.30 uur: 9-10 jaar
10.30 uur: 7-8 jaar

Een oud-hollands spel dat vroeger werd gespeeld
met een varkensblaas. Nu gebruiken we ballonnen
die aan je been worden gebonden. In een carré
van touwen zitten de deelnemers elkaar achterna,
waarbij ze elkaars ballon proberen stuk te trappen.
Degene die zijn ballon het langst heel weet te houden, is de winnaar. Vooraf
inschrijven is voor dit spel
niet nodig.
Er wordt gestreden in twee
groepen: 7-8 jaar en 9-10
jaar. Per groep zijn er voor
de nummers 1, 2 en 3 leuke
prijzen te winnen. Bovendien
krijgt elke deelnemer een
vrijkaartje voor een kermisattractie.
Voor aanvangstijden per leeftijdsgroep: zie het spelschema hierboven.
Spelleiding: M. Loogman

Survivalbaan

Spelschema:

10.30 uur:
11.15 uur:

11-12 jaar
9-10 jaar

Voor jongens en meisjes met een goede conditie. Zo
snel mogelijk over de survivalbaan. Er zijn in twee
leeftijdsgroepen: 9-10 jaar en 11-12 jaar. Per groep
zijn er prijzen van € 7,50, € 5,- en € 2,50 te winnen. Elke deelnemer krijgt een vrijkaartje voor een
kermisattractie.
Inschrijven vanaf 09.00 uur, zie de tekst bovenaan de
pagina. Voor aanvangstijden per leeftijdsgroep: zie
het spelschema hierboven.
Spelleiding: V. Koppers
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09.30 uur:
10.30 uur:
11.15 uur:

11-12 jaar
9-10 jaar
7- 8 jaar

Altijd leuk om mee te doen en zeker de moeite waard
om te komen kijken. Voor jongens en meisjes van
7-8, 9-10 en 11-12 jaar. De 3 snelste lopers verdelen
de prijzen van € 7,50, € 5,- en € 2,50. Natuurlijk is
er een kermiskaartje voor iedere deelnemer.
Inschrijven vanaf 09.00 uur, bij de inschrijfkraam.
Voor aanvangstijden per leeftijdsgroep: zie het spelschema hierboven.
Spelleiding: Eric Lemmers

09.15 uur

Tobbetje
steken
Eén van de leukste
oud-hollandse spelen
is wel het tobbetje steken. Ben je ouder dan 16 jaar, zoek dan een leuke
partner en doe mee aan dit oergezellige evenement.
Neem samen plaats op het karretje, ontvang een
duwtje en roetsj op de rail naar de andere kant. Met
een puntstok moet je door de ring prikken. Heb je
pech dan krijgt één van beiden een nat pak, maar
heb je de ring aan de stok dan ga je door naar de volgende ronde. 1e prijs E 55,-. 2e prijs E 25,-. 3e prijs
E 17,50. Voor de 3 leukst verklede duo’s is er een extra
prijs beschikbaar van E 12,50. Heb je een nat pak, dan
kun je je verkleden in “De Vosse”. Voorinschrijven via
de website. Regenkleding is ten strengste verboden,
mits dit bij een gekostumeerde act hoort!

vrijdag
september

Het klapstuk van de
Hillegomse najaarsfeesten:

Kortebaandraverij
Aanvang: 13.30 uur
De kortebaandraverij wordt als vanouds gehouden
op de Meerlaan. Natuurlijk is ook de totalisator aanwezig, dus u kunt een gokje wagen. De toegang is
gratis.
Programma’s zijn aan de baan te koop voor E 3,-.
Donateurs kunnen op vertoon van hun donateurskaart een gratis programma krijgen!
Op het parcours zijn een consumptietent en een
toiletwagen aanwezig. De totalisatorwagen is vanaf
12.30 uur geopend. Er is een totaalbedrag aan prijzen te winnen van E 5000,-:
1e prijs E 2500,-, 2e prijs E 1000,-, 3e prijs E 500,-,
4e prijs E 300,- en 5e prijs E 200,-.
Ereprijzen
• De Hillegomse Trofee voor de eigenaar van het
winnende paard.
• De Henri Roeland Trofee voor de eigenaar van het
2e aankomende paard.

14

Wedden op paarden bij de totalisator
Op de kortebaan van deze middag kunnen vijf verschillende soorten weddenschappen worden afgesloten: winnend, plaats, duo, trio en winscore.
Bij een winnend weddenschap voorspelt u welk
paard aan het einde van de draverij als winnaar uit
de bus komt.
Bij plaats moet het door u gespeelde paard bij de
eerste drie eindigen. (Let op: bij plaatsweddenschappen gespeeld na de derde omloop, moet het paard bij
de eerste twee eindigen).
Bij het spel duo moet u in de juiste volgorde voorspellen welke paarden 1e en 2e worden bij de
Hillegomse draverij.
Bij trio worden in de juiste volgorde de eerste drie
paarden voorspeld. De nummers voor het duo- en
triospel kiest u uit de speciale duo/trio-kolom in het
programma.
Bij winscore is het de bedoeling dat u alle winnaars
in de eerste omloop voorspelt. Bij de totowagen zijn
gratis formuliertjes verkrijgbaar waarop de 13 winnaars (bij 26 deelnemende paarden) moeten worden
aangekruist. Wie de meeste kruisjes goed heeft, wint.
Goed voorbereid uw weddenschappen afsluiten?
Op de website www.kortebaanjaarboek.nl vindt u alle informatie
over de kortebaandraverijen die tot nu toe dit seizoen zijn gehouden. Wie zijn 'hot' en wie 'not'. De site geeft antwoord. Verder geven
professionele pikeurs bruikbare tips voor een mogelijk lucratief
middagje kortebaan in Hillegom. Ook voor een verslag na afloop - in
woord en beeld - kunt u op www.kortebaanjaarboek.nl terecht.

Spelleiding: Ad van Lierop

Na afloop van de draverij is de prijsuitreiking in Villa
Flora voor donateurs, deelnemers en genodigden.

10.00 uur Sporthal De Vosse

Organisatie: Aad Otte

Clown Docus in
Hillegom!
Vrijdag 14 september komt clown Docus in sporthal
Vosse, met de “ik kan alles al” show. Een grappig
programma met veel actie, improvisatie en gezelligheid. Met toeters en bellen, ballonnen en muziek. Stil
blijven zitten of in slaap vallen zal niet lukken.
Bij Docus kunnen de kinderen alleen maar winnen
en nooit verliezen. Kortom voorstelling die je niet
mag missen!
Zaal open 09.45 uur - Einde voorstelling 11.00 uur
Organisatie: Henk Janssen

De totalisator staat
op de Mauritslaan.
Bekijk de foto's van al onze evenementen
op hillegomonline.nl
15.00 uur

High-Heels/Hoge hakken race
Er is al lang gebleken dat het animo langs de wedstrijdbaan van de korte baan tot een hoogte punt
stijgt! Tijdens de harddraverij is er natuurlijk weer
een geweldige Hoge hakken race, die wordt gelopen
op het parcours na de eerste omloop.
De start is ca. 15.00 uur bij het startvak.
Alleen dames kunnen deelnemen.
De hoogte van de stilleto’s bedraagt minstens 7 cm.

Inschrijven kan online of tot 20 minuten voor aanvang aan de korte baan!
We hebben weer een geweldige prijzenpot te verdelen. Loopt u ook vast en zeker mee!
Het belooft wederom een verrassend spektakel te
worden, dit wil je niet missen!
1e prijs € 100,- 2e prijs € 50,- 3e Prijs € 25,Wedstrijdommissaris: Arjen van der Put
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Vrijdag 21.00 uur

Bouw- en aannemersbedrijf
Veenenburgerlaan 49a
2182 DB
Bouwen Hillegom
aannemersbedrijf
Telefoon 0252-516357
Veenenburgerlaan
49a
Fax DB 0252-515736
2182
Hillegom
info@janssenbouw-hillegom.nl
Telefoon
0252-516357
www.janssenbouw-hillegom.nl
Fax
0252-515736

J.H.C. Janssen
J.H.C. Janssen
Tel.: 06-55 19 23 07
Tel.: 06-55 19 23 07

info@janssenbouw-hillegom.nl
www.janssenbouw-hillegom.nl
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Banketbakkerij
Van Dam
www.vandambanket.nl
Hoofdstraat 172, 2182 EP Hillegom

adv Janssen Bouw 5.5.indd 1

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Tel.
0252-515721 / E-mail: info@vandambanket.nl
01-08-18
09:21

www.vandambanket.nl

13:00 tot 18:00 uur
09:00 tot 18:00 uur
09:00 tot 18:00 uur
09:00 tot 18:00 uur
09:00 tot 18:00 uur
09:00 tot 17:00 uur

MOET JE BIJ
VAN DAM ZIJN
vol aardbeien

WWW.VERNOOYDAKWERKEN.NL
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BENNEBROEK

BEZORGING VAN
9.00 - 10.30 uur
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VERDIENEN OP AL JE
DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN
De meest duurzame
installateur van de Bollenstreek
--------------

Kijk op onze website voor meer info.
Bezoek onze showroom op afspraak. De meest duurzame
installaties staan werkend opgesteld.
DOLE
BANANEN
Per kilo

099

Satellietbaan 15D
2181 MG Hillegom tel.: 0252 525 819
info@brouwerinstallatiebedrijf.nl
www.brouwerinstallatiebedrijf.nl

DAMO
g r a f m o n u m e n t e n

Een blijvende herinnering
aan uw dierbare
HILLEGOM
opslagruimte
v.a.

1 m2
Echt verdienen doe je bij Jumbo op al je dagelijkse boodschappen.
Neem nou bijvoorbeeld bananen, echt zo’n product dat je vaak nodig hebt. Daarom bij
Jumbo: een kilo Dole bananen voor maar € 0.99. Niet tijdelijk, maar altijd laag!
En zo hebben we nog honderden dagelijkse producten met een altijd lage prijs.

PERMANENT OF TIJDELIJK
O P S L AG R U I MT E H U R E N I N H I L L EG O M

Veilig - Schoon - Droog - Schaalbaar
7 d a g e n p e r w e e k t o e g a n ke l i j k !

Ampèrestraat 2 / 2181HB Hillegom /
T 0252 - 250000 / damoselfstorage.nl

U kunt in alle rust de gedenkstenen bekijken
in onze showtuinen
Open: ma - vr: 9.00 - 17.00 uur, za: 9.00 - 12.00 uur.

Ampèrestraat 2, 2181 HB Hillegom
T 0252 520 329 F 0252 516 492 info@damonatuursteen.nl

WE HOUDEN DE PRIJZEN LAAG

van Beest
Hillegom, Jonkheer Mockkade 6

WWW.DAMONATUURSTEEN.NL

30

31

zaterdag
september

15

Kelnerwedstrijd
Spelschema:

09.00 uur

Spelcircuit
Op de speelweide bij zwembad De Vosse
Het spelcircuit voorziet in een optimale indeling van
de spellen van deze ochtend. Zodoende heeft iedereen gelegenheid om overal mee te doen!
Van 09.00 tot 09.20 uur kunnen deelnemers zich bij
de marktkramen inschrijven voor de Kruiwagenrace,
het Buikschuiven en de Kelnerwedstrijd.
Op de marktkraam kunt u zien voor welk spel- en
leeftijdscategorie daar kan worden ingeschreven.

Kruiwagenrace

Spelschema:

9.30 uur:
10.30 uur:
11.15 uur:

9-10 jaar
7-8 jaar
11-12 jaar

De kruiwagenrace is een van de oudste evenementen uit de geschiedenis van de Hillegomse najaarsfeesten. Koppels van 2 personen lopen een kort
parcours, waarbij de ene in de kruiwagen zit en de
andere de kruiwagen duwt. Op het keerpunt wisselt de loper met degene die in de kruiwagen zit. Er
zijn 3 leeftijdsgroepen: 7-8 jaar, 9-10 jaar en 11-12
jaar. Alle deelnemers ontvangen een kermiskaartje.
Prijzen: per koppel 6, 4 en 2 kermiskaartjes.
Voor aanvangstijden per leeftijdsgroep: zie het spelschema hierboven.

09.30 uur:
11.15 uur:

7-8 jaar
9-10 jaar

Wie “serveert” het snelst een glaasje water?
Behendigheid en snelheid zijn troef in dit spel. Voor
alle deelnemers is er uiteraard een kermiskaartje.
En de nummers 1, 2 en 3 kunnen extra kaartjes
verdienen.
Deelname in 2 groepen: 7-8 jaar en 9-10 jaar.
Inschrijven vanaf 09.00 uur bij de inschrijfkraam.
Voor aanvangstijden per leeftijdsgroep: zie het spelschema hierboven.

Spelschema:

09.30 uur:
10.30 uur:
11.15 uur:

11-12 jaar
9-10 jaar
7-8 jaar

Wie durft de uitdaging aan in zwembroek, badpak of
bikini, het ultieme schuiven over een gladde baan.
Op het startschot ga je lopen, neem een snoekduik
en probeer zo ver mogelijk te komen. Degene die
het verst komt, wint een kermiskaartje en de finalisten hebben ook nog een envelop met extra kaartjes
tegoed. Er zijn 3 leeftijdsgroepen: 7-8 jaar, 9-10 jaar
en 11-12 jaar. Inschrijven vanaf 09.00 uur, zie de
tekst bovenaan de pagina. Voor aanvangstijden per
leeftijdsgroep: zie het spelschema hierboven.
Spelleider: Frank Brouwer

zaterdag
september

Voor de kleuters van 4 t/m 6 jaar zijn er behendigheids
spelletjes. Er is een aantal leuke prijzen beschikbaar
en voor alle deelnemers is er een vrijkaartje voor een
kermisattractie. Inschrijven vanaf 10.00 uur in de
sporthal van De Vosse.

15

Leiding: Jim Meijer

09.15 uur - zwembad De Vosse

Tonknuppelen

Vanwege de slechte weersomstandigheden vorig
jaar, waardoor dit prachtige en stoere evenement
is afgelast, hangen we dit jaar 4 tonnen op. In 3
tonnen zitten weer mooie geldprijzen en in de 4de
ton zit een verrassingsprijs. Vanzelfsprekend zijn er
ook weer troostprijzen en potjesgeld te verdienen.
Er worden weer mooie prijzen uitgeloofd voor de
winnaar: E 45,-, E 35,- en E  25,-. Bovendien zijn er
6 troostprijzen van elk E 7,- voor de werpers direct
voor of na de prijswinnaars. Potjesgeld: 10 x E 5,-.
Inschrijven via de website.
Spelleiding: Ad van Lierop
en Patrick Mesman

10.00 uur - zwembad De Vosse

NIEUW!

Racen met afstandbestuurbare
auto’s
Op zaterdag 15 september op het buitenterrein van
zwembad De Vosse vanaf 10.00 uur.
Elektrisch aangedreven auto’s, het circuit bestaat uit
een lang recht stuk, met daarin een aantal moeilijke
bochten, het gaat niet om de snelste tijd, maar je
krijgt 100 punten, en een racetijd van 10 minuten,
wie blijft rijden zonder van de baan te raken, houdt
zijn punten, raak je van de baan, dan kost je dat
punten, wie de meeste punten overhoudt gaat winnen, we strijden voor de 1e, 2e en 3e plaats. Schrijf
je vooraf in, bij voldoende deelname gaat het evenement door.
Er is die dag veel publiek, dus laat de beste coureur
in je naar voren komen.
Spelleiding: Frank Brouwer en Daan Hutto
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Kleuterzeskamp

Spelleider: Henk Kroon

Spelleider: Barry Out

Buikschuiven

10.30 uur - De Vosse

14.00 uur

Fun in het park
In het prachtige park Elsbroek organiseren we samen
met sportschool Aarts alweer de vierde 'Fun in het
Park'. Door het overweldigende succes van de afgelopen jaren is er ook dit jaar de mogelijkheid om
in teamverband deel te nemen aan dit fantastische
evenement.
De 'Jeugdteam'-klasse: inschrijven als team van
minimaal 2 personen, voor 8 t/m 15 jaar. Iedere deelnemer krijgt een kermiskaartje!
De 'Funteam'-klasse: inschrijven als team van minimaal 2 personen, voor 16 jaar en ouder. Gezellig met
vrienden, vriendinnen of met familie. In de 'Funteam'klasse geldt, hoe gekker hoe beter. Er is een prijs
voor de 3 leukste verschijningen.
De 'sportklasse' is voor de individuele sportman of
sportvrouw die gewoon wil winnen. Hier telt alleen
tijd.
Dit jaar met wederom water, obstakels en uitdagingen op de route. Er is douchegelegenheid aanwezig,
dus neem droge kleren mee.
Sportschool Aarts zorgt voor de nodige gezelligheid
op het terras met muziek, een hapje en een drankje.
Blijf gezellig na-borrelen!
Inschrijven alleen ter plaatse vanaf 13.30 uur. We
starten na het inschrijven om ca. 14.00 uur.
Spelleiding: Sportschool Aarts
Coördinatie: Ilona de Groot

14.00 - 15.00 uur

Hengelwedstrijd jeugd
Voor alle jongens en meisjes die dol zijn op vissen. Er
zijn bekers te winnen voor de 1e, 2e en 3e prijs. Ook
is er een beker voor de deelnemer die de grootste
vis weet te verschalken. Er wordt gevist op lengte.
Er is één groep van 4 t/m 12 jaar. De prijsuitreiking vindt plaats na afloop aan het viswater van de
Valckslootlaan. Vanaf 13.30 uur kun je je inschrijven
bij de wedstrijdleiding bij de Valcksloot.
Wedstrijdleiding: H.S.V. ‘De Vroegte Wint’
Organisatie: Ad van Lierop

14.30 uur

Voetbowlen
Op het middenterrein van park Elsbroek.
Tijdens het geweldige evenement Fun in het park
strijden wij voor de beste voetbowler van Hillegom.
Weet jij in een aantal pogingen de meeste kegels om
te schieten of mischien wel in een keer een Strike!!!
dan ben jij de winnaar.
Voor iedere deelnemer is er uiteraard weer een leuk
kermiskaartje te verdienen.
Voor de jongens en stoere meiden uit Hillegom in
de leeftijdscategorie 7 tot en met 12 jaar maken we
groepen naar het aantal deelnemers.
Spelleider: Arjen van der Put
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zaterdag
september

15

vanaf 21.30 / 22.00 uur

‘Up to the Pub’
Duik het gezellige Hillegomse kroegleven in met
bandjes, zangers, deejays of andere artiesten in
bijna alle café’s.

18.30 uur

Autopuzzelrit
De start en de finish vinden plaats bij de HTC kantine.
'Auto Romviel' is de hoofdsponsor van dit gezellige
auto-evenement. Milène van Kampen, Esmee Teeuwen
en Sam Oosterveer zijn de uitzetters van deze activiteit en hebben er weer een gezellige rit van gemaakt.
De prijsuitreiking vindt plaats in de kantine van de
HTC, evenals de uitleg en is er de gelegenheid om bij
te praten.
Inschrijven gaat via de website. De inschrijving bij de
HTC is vanaf 18.30, maar LET OP: deze is beperkt
(vol=vol).
Inschrijfgeld € 8,-, donateurs betalen € 6,-

Café
Murphy’s Law:

LIVE-band Albert
Mooney's
aanvang 21.30 uur

Café
De Kleine Beurs:
Mo's Music Factory
aanvang 22.00 uur

Organisatie: Milène van Kampem en Esmee Teeuwen

19.00 uur

Discozwemmen

NIEUW!

Gratis entree.
Op zaterdagavond gaan we discozwemmen met DJ
Jeffrey, vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur (dan is het
donker), zal DJ Jeffrey in de openlucht je zwemmend
laten dansen, op een goede beat en met mooie spots
is het water en het zwembad mooi verlicht.
Een zwemdiploma is echt verplicht.
We zien je graag met je vrienden en vriendinnen.
20.00 uur (zaal open 19.00 uur)

Bingo (vanaf 18 jaar)

Op deze gezellige bingoavond in de grote zaal van
Villa Flora spelen we 3 rondes bingo. Natuurlijk is de
beste Hillegomse knuffelzanger Martijn Stam weer
van de partij. Tijdens iedere spannende ronde zijn
er fantastische prijzen te winnen! Geniet van een
ouderwets gezellige avond. De bingokaarten zijn
aan de zaal te koop. Wel dient u zich dit jaar in te
schrijven via de website.
De Harddraverij-Vereniging maakt een zaalindeling. Bij binnenkomst krijgt u uw plaats
toegewezen.

Café
Puntje Puntje:

Feest DJ Jeroen
aanvang 22.00 uur

Café
Gewoon Gezellig:
Michel van Rijswijk
LIVE
aanvang 22.00 uur

Café Thuys:

Camp Fire Music
Circus
aanvang 22.00 uur

Spelleiding: Yvette van Lierop
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HET MOOISTE UIT
INTERNATIONALE
COLLECTIES VAN
O.A.: AIRFIELD
BASLER
JOSEPH RIBKOFF
LEO & UGO
LUISA CERANO
RIANI
TRICOT CHIC
LUXE SCHOENEN
& LEDERWAREN

Wij helpen je graag met het kiezen van de juiste
woninginrichting. Ons brede assortiment bestaat uit
gordijnen, raamdecoratie, vloerbedekking en behang. Wij,
Herman en Manon doen net een stapje extra voor jou. En
dat maakt dat je bij ons aan het juiste adres bent voor je
stoffering. Kom eens langs in de winkel, laat je adviseren
en vraag een vrijblijvende offerte aan.
WONINGINRICHTING

De Stoffeerder

HENRI DUNANTPLEIN 22A, HILLEGOM
WWW.MYRIAM-MODE.NL

Molenstraat 9 | 2181 JA Hillegom | tel. 0252 529 481 | info@de-stoffeerder.nl

adv MyriamMode.indd 1

Marconistraat 7 2181 AK Hillegom - Tel: 0252-517500
www.htohobtransportenoverslag.nl

DAADKRACHTIG IN HET TRANSPORTEREN
VAN WEGENBOUWMATERIALEN EN IN
HET LOSSEN VAN BINNENVAARTSSCHEPEN.

18-07-18 16:32

•Truck en trailer onderdelen
•Automaterialen
•Startmotoren en dynamo’s
•Accu’s
•Dieseltechniek
•Rem- en frictieservice
•Hydrauliek
•Gereedschappen
Einsteinstraat 6, 2181 AA Hillegom
0252 521950

Evers Staalconstructies BV
Horst ten Daallaan 5
2181 GP HILLEGOM
Telefoon: 0252 - 51 73 47
E-mail: info@evers-staal.nl

adv evers staalconstructie 2018.indd 1

www.revon.com
info@revon.com

18-07-18 16:41

ADMINISTRATIE
ADVISEURS

Uw partner bij de verzorging van:
✓  Administraties
✓  Salarisverwerking
✓  Jaarrekeningen
✓  Fiscale aangiften
Weeresteinstraat 175 • 2182 GV Hillegom • www.kroonhillegom.nl • info@kroonhillegom.nl
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zondag
september

16

09.00 - 11.00 uur

Prestatiewandeling en
Puzzelwandeltocht
Prestatiewandeling

07.30 - 11.00 uur

Grote viswedstrijd
Hengels, maden, deeg, leefnetten; kortom het vissen mag in het programma van de Harddraverij
Vereniging beslist niet ontbreken.
Dit jaar vindt de viswedstrijd voor de 45e maal
plaats. Zowel de sport- als recreatievissers, vissen allemaal net als vorig jaar aan de Zuider
Leidsevaart. Natuurlijk wordt er gevist op gewicht.
Het inschrijfgeld bedraagt 4 euro, maar ... deelnemers in het bezit van een donateurskaart van de
Harddraverij-Vereniging betalen slechts E 2,50. De
1e prijs is E 50,-, de 2e prijs E 35,- en de 3e E 25,-.
Degene die de grootste vis vangt ontvangt E 12,50.
Bovendien zijn er nog vele andere prijzen te winnen.
De prijsuitreiking vindt na afloop plaats in café
De Kleine Beurs aan de Hoofdstraat 38A (naast
het oude postkantoor). Hier krijgt u een lekker
bakkie koffie en een pintje met een bitterballetje
o.i.d. Vanaf 07.00 uur kunt
u zich inschrijven aan de
Zuider Leidsevaart en ligt
het wedstrijdreglement bij
inschrijving ter inzage. De
wedstrijd begint om 08.00
uur en duurt tot 11.00 uur.
Wedstrijdleiding:
H.S.V. ‘De Vroegte Wint’
Organisatie:
Ad van Lierop

Bezoek ook eens onze website:
www.harddraverijvereniginghillegom.nl

We hebben weer een mooie tocht op papier gezet
voor de geoefende wandelaar.
Tussen 09.00 en 09.30 uur krijgt u bij Brasserie de
Houttuin van ons de routebeschrijving.
De lengte van de tocht is iets meer dan 15 km.
Onderweg geniet u van de natuur op de vroege
zondagochtend, en u krijgt natuurlijk een verfrissing
aangeboden. Aan het einde van de tocht wacht u een
prachtige medaille voor uw verzameling!

Puzzelwandeltocht
Ook voor beginnende wandelaars en vooral gezinnen
is er weer onze puzzelwandeling.
De start is voor deze tocht is tussen 10.00 en 11.00
uur. Ook bij deze tocht krijgt u onderweg een drankje
aangeboden. En natuurlijk krijgt u bij de finish een
aandenken voor op het prikbord thuis!
De bijbehorende puzzel is gericht op de jonge
gezinsleden.
Bij goede antwoorden en correct uitgevoerde
opdrachten dingt u mee naar de volgende prijzen:
1e prijs: E 20,00 2e prijs: E 15,00 3e prijs: E 10,00
4e prijs: E 5,00.
U meldt zich bij de start, bij Brasserie de Houttuin in
de Hoofdstraat. Deelname is gratis.
U ontvangt uw routebeschrijving en opdrachten bij
de start. Voorinschrijving is voor deze wandelingen
niet nodig. Tot 13.00 uur kunt u uw medaille of aandenken afhalen bij Brasserie de Houttuin.
N.B.: In verband met de verkeersveiligheid mogen
kinderen t/m 12 jaar alleen onder begeleiding van
een volwassene deelnemen.
Leiding: Jan Jansen

10.00 uur

Kanoroute

12.30 - 17.30 uur

zondag
september

Groots
Wielerevenement

16

Locatie: aan de Meerlaan.
Dit jaar is gezorgd voor een spektakel aan koersen
voor alle leeftijdsgroepen!
Programma
12.30 uur Agu Kids Race voor kinderen van
7 t/m 12 jaar op gewone fietsen
(voorheen Dikke Banden Race)
13.30 uur Wegwielrennen Basisleden uit de
Bollenstreek
14.30 uur Wegwielrennen Burgerronde alleen voor
inwoners van Hillegom die geen
wielrenlicentie hebben
15.30 uur Wegwielrennen amateurs-/sportklasse
14.00 uur

Ringsteken met
aangespannen paard

Agu Kids Race
Ben je tussen de 7 en 12 jaar en heb je zin in een
fietswedstrijd? Doe dan met al je vriendjes en vriendinnetjes mee aan de Agu Kids Race. Deze race is
een fietswedstrijd voor jongens en meisjes. Op een
officieel parcours fiets je op je eigen fiets een aantal
rondjes tegen kinderen die even oud zijn als jij. Je
mag met alle fietsen deelnemen, behalve met een
racefiets. Je fiets moet dus “dikke banden” (minimaal
28 mm) hebben. Het dragen van een fietshelm is
verplicht.
Aanmelden via de website van de Harddraverijvereniging.
Organisatie: Ren- en Tourvereniging Bollenstreek
Coördinatie: Henk Janssen en Arjen van der Put

Er zal in één groep gestreden worden.
Alle deelnemers ontvangen een startgeld van E 15,-.
Prijzen: 1e prijs E 45,-, 2e prijs E 35,-, 3e prijs E 25,-.
Jeugdprijs E 20,-.
De origineelste en schoonste combinatie krijgt de
publieksprijs, een bedrag van E 35,-. Het evenement vindt plaats op het Henri Dunantplein.
Organisatie: Aad Otte

22.30 uur

Vuurwerk
Zoals gebruikelijk is er weer vuurwerk aan het einde
van de feestweek in Hillegom.
Vanaf de gemeentewerf gaat een feeëriek vuurwerk
de lucht in, zodat de hemel boven het kermisterrein
en omstreken sprookjesachtig wordt verlicht. Een
sfeervolle afsluiting van de najaarsfeesten.
Organisatie: Ruud Roeland

Heerlijk na het zondagse ontbijt het water op!
Ieder jaar veel animo dus ben op tijd bij de online
inschrijving!
De kanotocht wordt gestart aan het parkeerterrein
van de zanderij. Er wordt in 2 tijdvakken gevaren
van 10.00 tot 11.30 uur en van 11.30 tot 13.00 uur.
In de canadese kano kunt u maximaal met 2 volwassenen en 2 kinderen!
Opgeven kan via de website, belangrijk is dan of u
in tijdvak 1 of 2 wilt gaan varen!
Leiding: Arjen van der Put
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Tegelhandel Bollenstreek
De voordeligste route naar
uw keramische vloer!

word donateur

Tegelhandel Bollenstreek • Oosteinderlaan 64 • 2181HK Hillegom • Tel: 0252-533118 • sales@tegelhandel-bollenstreek.nl
WWW.TEGELHANDEL-BOLLENSTREEK.NL

UK

Tijdens de najaarsfeesten en de kermis zult u ons
donateurswervingsteam tegenkomen. We willen
graag dat eigenlijk iedere Hillegommer donateur wordt, omdat we dan nog meer voor ons
publiek kunnen betekenen.
Voor slechts E 15,- per jaar hoort u erbij (maar
uw bijdrage mag natuurlijk hoger).

Ik geef me op als donateur van de
Harddraverij Vereniging Hillegom e.o.

Zowel voor binnen als voor buiten

Gemeente: Hillegom
Klant: Tegelhandel Bollenstreek
Hoveniersbedrijf de Barn 436580 (trefwoorden)

Word donateur van de
Harddraverij Vereniging
Hillegom e.o.

Naam:

Adres:

U ontvangt als donateur diverse attenties en
kortingen, waaronder:

Postcode/woonplaats:

Datum: 13 - 07 - 2016

E 2,00 korting op de puzzelrit
E 2,50 korting op de bridgedrive
E 1,50 korting op de grote viswedstrijd
1 programma voor de draverij, entree + 2
consumptiebonnen voor de prijsuitreiking
in Flora
● E 1,25 korting op het klaverjastoernooi
● 2 kermiskaartjes
●
●
●
●

Telefoonnummer:			

E-mailadres:
cties - LokaalTotaal opdracht gegeven tot het plaatsen van onderstaande advertentie in de gemeentegids
gemeente. De kleuren en resolutie van deze proefdruk kunnen afwijken
van het uiteindelijke gedrukte resultaat.
De specialist
Mijn jaarlijkse donatie bedraagt: (minimaal E 15,-)
of correcties wilt laten doorvoeren, dan kunt u dit eenmalig op
binnen
5
werkdagen
na vermelde
het gebied
van: datum doorgeven per
aal.nl of via faxnummer 0223 66 10 54. Als de proef akkoord bevonden is, ontvangen wij daar eveneens graag reactie
Datum:
na 5 werkdagen geen reactie is gegeven, gaan wij ervan uit dat de proefdruk
akkoord bevonden is. Wij nemen dan geen
● loodgieter
werkzaamheden
id voor eventuele fouten in uw advertentie. Aangeleverde advertenties
vallen buiten de verantwoordelijkheid van
de uitgever.
Handtekening:

● dakbedekkingen
● sanitair
● cv-installaties

Tegelhandel Bollenstreek
Veenenburgerlaan 58a
De voordeligste route naar
2182 DC Hillegom
uw keramische vloer!
info@metselbedrijfslobbe.nl

● duurzame energie

Dit aanmeldingsformulier kunt u inleveren bij Vivant Frank Evers,
Mariastraat 2, 2181 CT Hillegom
of aanmelden via de website www.harddraverijvereniging.nl.

✄

124 x 89 mm

● riolering
● airco’s

● zinkwerk

Zowel voor binnen als voor buiten

www.metselbedrijfslobbe.nl

www.funcke-installatietechniek.nl

Tel. •06-46218661
Tegelhandel Bollenstreek • Oosteinderlaan 64 • 2181HK Hillegom • Tel: 0252-533118
sales@tegelhandel-bollenstreek.nl
e-mail: info@funcke-installatietechniek.nl
WWW.TEGELHANDEL-BOLLENSTREEK.NL

H. Coster

erkende paardenartsen
H . C o s t e r, e r k . p a a r d e n a r t s en
Spreekuur 0252-534340
(ma-vrij 8 tot 9 uur)
Spoedgevallen 06-55370000
www.paardendokters.nl
Erkende paardenartsen in het zuidelijk deel van Noord-Holland

Café de Kleine Beurs Hoofdstraat 38A Hillegom
Gastvrijheid en Gezelligheid
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124 x 89 mm
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Aanbiedingsbonnen
kermis 2018
Swinkels Auto-scooter

Aanbieding
Loempia's

X-Factory

Wij wensen u een gezellige kermis. Familie Swinkels.

Tegen inlevering van deze bon

4 ritten

Autoscooter

2 ritten extra bij aankoop van E 10,5 ritten extra bij aankoop van E 15,-

4 loempia's

voor de prijs van 3

Kijk ook voor kortingsbonnen op onze website:
www.swinkels-amusement.nl

E 5,-

✄

4 ritten

bij
inlevering van
deze bon en bij deelname
vanaf € 5,-

voor de prijs van 3

1 spel gratis

Trampoline
Bungee

Europa
Flyer

Kamelen
race

Disco Jumper

✄

Polyp

✄

✄

✄

1 rit extra (niet op zondag)
✄

Draai
molen

8 ritten

bij inlevering van deze bon
en besteding van E 5,-

20% extra speelpenningen
bij besteding

✄

E 10,-

• Kindertrein •

tegen inlevering van deze bon
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of krentenbollen

Convoy baan

Grand Casino Pusher
Pusher Empyer Fun City
Mega Pusher

2 ritten GRATIS

12 Olie-

bij aankoop van:
1 speelmunt 10 punten extra
2 speelmunten 25 punten extra
4 speelmunten 60 punten extra

Van Griensven Groep

bij besteding van € 6,–

✄

Skeeball

voor E 10,–

Mini Cars

E 10,-

voor de prijs van 3

6 ritten

✄

6 ritten

4 ritten

Power Wave

bij aankoop van E 5,–
één minuut gratis
springen

Breakdance

voor E 10,–

✄

43

en van deze proef kunnen afwijken van het uiteindelijke resultaat. Dit wordt mede veroorzaakt door de eventuele verlichting in de kast.

Klantnr.
Projectnr.:
Formaat:
Datum:

6209570
405775-35.2
PGK Noordwijkerhout
1670 x 1160 mm
04-03-15

voor alle merken

405775 Lokatie 5 Onderbouw achterzijde

een begrip in de Bollenstreek

Garage Turnhout
Wassenaarseweg 19a
De Zilk 0252-515758

garageturnhout.nl

VERTENTIEPROEF GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK
OURNEREN A.U.B.

Akkoord

Akkoord na correctie

Opdrachtgever:

Datum:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Functie:

1 dag voor de aanvang van ieder evenement
sluit de inschrijving, tenzij anders vermeld.

vanaf 30 augustus via de website:
www.harddraverijvereniginghillegom.nl

Inschrijvingen

Postbus 1343, 5602 BH Eindhoven, T 040 264 23 05, F 040 246 90 70, verkoopadv@suurlandoutdoor.nl, www.suurlandoutdoor.nl

IMGRO Beauty & Hair
Groothandel voor kapper,
pedicure, nagelstylist
massage & beautysalon

afhalen, reparatie, postorder & eigen bezorgdienst

Einsteinstraat 7-9 Tel. 0252 - 52 72 42

www.ALLESVOORDESALON.com
44

Als het er
van af moet
spatten

Grafimedia
DRUK PRINT RECLAME

Kerklaan 29 - 2101 HK Heemstede
Ad van Lierop
Telefoon 0252 520 205
E-mail: ad@lieropgrafimedia.nl

Hillegom
Regio Bollenstreek-Noord
Hoofdstraat 142
2181 EH Hillegom
0252 - 51 64 13
hillegom@heemborgh.nl

Zelfstandig
thuis blijven,
maar toch
wat hulp of
ondersteuning
nodig?
Wij helpen u
graag!

● Open Eettafel en
Avondrestaurant
● HOZO Servicepas
● Personenalarmering
● Huishoudelijke hulp
● Persoonlijke verzorging en
verpleging
● Begeleiding, individueel en in
groepsverband
● Zorghotelappartementen
● Moderne woonzorgcentra
Bloemswaard | Parkwijk | Maronia | Zorg Thuis
Garbialaan 3 Hillegom | 0252 - 576 500
info@hozo.nl | www.hozo.nl

U bent van harte welkom
voor een vrijblijvend
gesprek met onze
cliëntconsulent, Annemieke
Schagen. Voor een afspraak
of advies: 0252 – 576 500,
a.schagen@hozo.nl. Voor
meer informatie kunt u ook
terecht op onze website:
www.hozo.nl.

houdt Hillegom gezond

Grafische verzorging: Van Lierop Grafimedia Heemstede

HOZO zorgt
voor Hillegom,
ook thuis!

Wij bieden huishoudelijke
hulp, wijkverpleging en
begeleiding thuis. Met en
zonder indicatie mogelijk.
Meer zorg en ondersteuning
nodig? Dan is het volledig
zorg- en dienstenpakket
(vpt) wellicht iets voor u.

