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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

Kom proeven bij
Villa Flora

Best Burgers in town
INKOOP • VERKOOP
REPARATIE
van elk merk zowel nieuwe auto's
als occasions voor
particulieren en bedrijven

Cocktails
New bites

Jhr. Mockkade 33 - 2181 AL Hillegom
Tel./Fax (0252) 52 98 41
Mobiel 06 - 54 36 09 60
www.vdputautos.nl

Hyundai
Service Agent

Villa Flora - 0252515100 - Hoofdstraat 55

Beste Hillegommers.

voorwoord
voorzitter

De vakantie zit erop, maar in ons mooie
dorp gaan we aan het begin van het nieuwe
schooljaar eerst een weekje feest vieren.
We hebben net als voorgaande jaren een
redelijk vast terugkerend programma, maar
er zijn natuurlijk ook dit jaar weer nieuwe
activiteiten, en we hebben hier en daar wat
geschoven in het programma.
Met grote trots hebben we in samenwerking
met de Elsbroekerwei een leuke Boerengolf
uitgezet, lekker door het land, in competitieverband een balletje slaan, met wat obstakels
en slootje springen, hoe leuk zal dit worden.
Een andere samenwerking waar we trots op
zijn is die met het Oranjecomité, we gaan
samen het Happen en stappen ook op zaterdagavond organiseren, in samenwerking met
de Hillegomse horeca, een superleuke avond
vol culinaire verrassingen.
We hebben op de eerste zaterdag met de
tijden geschoven, in plaats van een koffieconcert hebben we een avondconcert van
Symphoeninx in de Hoftuin. Foodtrucks en
Brasserie de Houttuin verzorgen hapjes en
drankjes, dit belooft een mooie start van de
feestweek te worden.
Op zondag starten we, voorafgaand aan het
populaire trucktrekken, met de skelterrace
voor snelle teams. Wij denken dat deze combi
voor veel sensatie en spektakel kan zorgen.
Leuk dat we ook dit jaar in Café De Kleine
Beurs het flipperkampioenschap organiseren, en de muziekbingo krijgt een update.
We doen met Café Murphy’s Law zelf de
organisatie en bingo, dit belooft een gezellige
meezing- en bingoavond te worden.
Omdat het damesvoetbal meer dan populair
is, gaan we voor de dames een veldvoetbaltoernooi in samenwerking met SV Hillegom
organiseren, vorig jaar uit nood ontstaan, nu
groter uitgepakt!
Ook dit jaar organiseren we in samenwerking met de kermisexploitanten voor mindervaliden en ouderen een speciale opening van
de kermis.

Wat ik zeker niet vergeten mag te vermelden:
er is afgelopen jaar veel vraag geweest naar
de Harddraverij Verenigingvlaggen. Die kunt
u nu eenvoudig krijgen. Hang die vlag de
hele feestweek uit; het kan nog wat lekkers
opleveren.
Tijdens de kortebaandraverij is er dit jaar
ook een kamelenrace, en een extra drankuitgifte ter hoogte van de totalisator, vlaggen op de Meerlaan op deze dag zou extra
feestelijk zijn.
Terug van weggeweest, een Solextoertocht
door de bollenstreek, we starten en eindigen bij Café De Kleine Beurs, Skicentrum
Hillegom verzorgt 40 Solexen voor de toertocht, dit belooft top te worden.
Al met al: ik heb er weer veel zin in. Ik hoop
dat u net zoveel zin en plezier aan onze feestweek zult beleven.
Wilt u onze activiteiten financieel ondersteunen? We hebben het hard nodig! We waarderen het erg als u vriend van de Harddraverij
Vereniging wilt worden. Via de QR-code die
u in dit boekje kunt scannen, of naturlijk
gewoon via onze website, komt u direct op
het Vrienden-inschrijfformulier. Vriend worden en daarmee de feestweek naar een hoger
level helpen, wie wil dat nou niet?
Alvast hartelijk dank!
Ik zie u graag bij een van de activiteiten, als
deelnemer of als toeschouwer.
Frank Brouwer, voorzitter

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.
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algemene
informatie

Bestuur
Het bestuur van de Harddraverij
Vereniging Hillegom en Omstreken
bestaat uit:
Frank Brouwer, voorzitter
Mandy Loogman, secretaris
Henk Kroon, penningmeester
Ad van Lierop
Aad Otte
Ilona de Groot

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

Inlichtingen programma
Frank Brouwer, telefoon 521222.

Secretariaat
Mandy Loogman, Megaralaan 32, 2182 LX Hillegom.

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

Organisatie

HARDDRAVERIJ VERENIGING “HILLEGOM EN OMSTREKEN”

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

Volksspelen

Word vriend van de
Harddraverij!

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

Het is vanaf dit jaar mogelijk om een
mooie vlag van de harddraverij te
laten wapperen voor het huis! Hiervoor
hoef je alleen maar “Vriend van de
Harddraverij” te worden. Naast een
vlag krijg je nog meer leuke kortingen
tijdens de feestweek.

Vriendenof sponsorkorting
Deze verkrijgt u op vertoon
van de vrienden- of sponsorkaart 2019.

Steun de Harddraverij voor E 15,-,
E 25,-, E 50 of E 100,- per jaar. Elk jaar
wordt de vriendschapscontributie automatisch afgeschreven.

Aansprakelijkheid
De Harddraverij Vereniging 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.

Wat krijg je?
• Een gratis Harddraverij Vlag (vanaf E 25,-)
• E 2,00 korting op de puzzelrit
• E 2,50 korting op de bridgedrive
• E 1,50 korting op de grote viswedstrijd
• Programmaboekje Harddraverij t.w.v. E 3,50
• Je bent van harte welkom bij de prijsuitreiking na afloop
van de kortebaan bij Villa Flora.

Bezoek ook eens onze website:
www.harddraverijvereniginghillegom.nl

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

Scan de QR-code om vriend te worden
of ga naar de site:
www.harddraverijvereniginghillegom.nl
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Bij de evenementen is, waar nodig, de EHBE
aanwezig. Ook op de kermis is een duidelijk
aangegeven EHBO-post.

eg
Gemeente Hill

Opgericht 1 augustus 1905
KvK 40445928

BTW NL8037.61.697.B01

www.harddraverijvereniginghillegom.nl
IBAN NL10.RABO.0328.1103.29
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programma

zaterdag 7 september

donderdag 12 september

Preparty Hillegomse Najaarsfeesten met feestband
Klaar in Villa Flora

14.00
15.00
19.00
20.00
20.00

10.00
12.00
13.30
14.00
15.00
18.30
18.30
21.00

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

Paintballen
Creatief en paardrijden
Kaartjesregen, spelletjes en vrijkaartjes
Boerengolf NIEUW!!
Tekenwedstrijd
Zomeravondconcert Symphonix NIEUW!!
DraversDiner NIEUW!!
Heel Hillegom Feest

zondag 8 september
10.30
12.00
12.00
13.00
15.00
17.30
18.00
19.00

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

Motortoertocht
Darttoernooi
Familiefietstocht
Skelterrace
Trucktrekken
Oudhollands spijkerslaan NIEUW!!
Filmquiz met diner
Pokerkampioenschap

maandag 9 september
19.00
19.00
20.00
20.00

u.
u.
u.
u.

Stratenloop
Simultaan schaaktoernooi
Quizavond in Café Murphy's Law
Sjoelen

dinsdag 10 september
19.00 u.
19.45 u.
20.00 u.

Veldvoetbaltoernooi voor dames
Bridge Drive
Muziekquiz

woensdag 11 september
10.30
13.00
14.00
14.30
19.00
19.00
19.30
20.00

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

Show en Muziek! Parkwijk
Tafeltennistoernooi
Poppentheater
Show en Muziek! Bloemswaard
Zaalvoetbaltoernooi voor heren
Flipperen NIEUW!!
Groot Hillegoms Dictee
Muziekbingo

u.
u.
u.
u.
u.

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

vrijdag 13 september
9.00 u.
9.15 u.
9.30 u.
9.30 u.
10.00 u.
10.30 u.
13.30 u.
15.00 u.
21.00 u.

Spelcircuit
Tobbetje Steken
Zaklopen
Voetbowlen
Anders met Sanders Show
Survivalbaan
Kortebaandraverij
Kamelen Race NIEUW!!
Hats & Glasses Night

zaterdag 14 september
9.00 u.
9.15 u.
9.30 u.
9.30 u.
9.30 u.
10.30 u.
14.00 u.
14.00 u.
18.30 u.
20.00 u.
21.30 u.

Spelcircuit
Tonknuppelen
Kruiwagenrace
Buikschuiven
Kelnerwedstrijd
Kleuterzeskamp
Fun in het park
Hengelwedstrijd voor de jeugd
Autopuzzelrit
Bingo
‘Up to the Pub’

zondag 15 september
7.30 u.
9.00 u.
10.00 u.
12.30 u.
13.00 u.
14.00 u.
22.30 u.

Grote viswedstrijd
Prestatiewandeling
Puzzelwandeltocht
Wielerronde / Agu Kids Koers
Solex-toertocht NIEUW!!
Ringsteken met aangespannen paard
Vuurwerk

Inschrijvingen
vanaf 31 augustus 09.00 uur via de website:
www.harddraverijvereniginghillegom.nl

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

44
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zaterdag
september
PA I N T B A L L
HILLEGOM
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zaterdag
september  

10.00 - 13.00 uur

Paintballen

14.00 uur

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.

NIEUW!

Boerengolf
Een nieuw spel tijdens de feestweek 2019 in Hillegom. Boerengolf is een variant
van het ‘normale’ golfspel, waarbij een boerengolfparcours in zo weinig mogelijk
aantal slagen moet worden afgelegd. De afstand van en naar een hole is tussen
de 50 en 150 meter. Er zullen rond de 9 holes gemaakt worden. Onderweg kom
je verrassingen tegen om het spel dynamisch te maken. Het is de bedoeling dat
de teams verkleed gaan en dat de beste verklede teams een prijs kunnen winnen. Wie wil hier nou niet aan meedoen?
Heat 1 voor families en onder de 18 jaar: start om 14:00 uur.
Heat 2 voor 18+, vriendenteams: start om 15:30 uur.

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.
DJ Dolphin maakt er op het podium een geweldig feest van!
12.00 - 13.30 uur

Locatie: Elsbroekerwei Leidsestraat 189, Hillegom.

Een team bestaat uit 2 tot 5 leden en
kom je als best verkleed team, dan kun
je nog een leuke prijs winnen ook!

PRIJZEN
1ste gouden boeren klomp + pretpakket van de Elsbroekerwei
2de zilveren boeren klomp
3de bronzen boeren klomp
Prijs voor de best verklede groep.
Tevens kun je ook langskomen voor gezelligheid en voor een hapje van de barbecue en een drankje.
Vooraf aanmelden via site let op Vol = Vol

Creatief en paardrijden

Organisatie: Stefan van der Vlugt en Jonas Föllmi

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.
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

13.30 - 15.00 uur

'Kaartjesregen', spelletjes en vrijkaartjes

Aanvang: 18.30 uur

Symphoenix
zomeravondconcert
In samenwerking met vocal group Nota Bene
Van 18.30 uur tot ongeveer 20.30 uur bent u van harte welkom in de Hoftuin, waar Symphoenix u trakteert op
een geweldig concert. Voor deze avond hebben zij de samenwerking gezocht met de ‘vocal group Nota Bene’.
Het belooft één groot feest te worden met diverse muziekstijlen en een prachtige finale. Er zijn in de Hoftuin
voldoende zit- en staanplaatsen aanwezig en het terrein is rolstoel toegankelijk. Tijdens het concert is koffie en
thee verkrijgbaar. Kortom: kom naar de Hoftuin en geniet van een muzikale zomeravond!
Symphoenix o.l.v. Rob Draijer
Organisatie: Arjen van der Put

Verdien je vrijkaartjes door deel te nemen aan de spelletjes die zijn uitgestald. Bij
dit evenement zijn er veel kaartjes te verdienen.

18.30 uur

Spelleiding: Jeroen Janssen

DraversDiner

15.00 - 16.00 uur

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.
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Leiding: Henk Janssen

NIEUW!

Heeft u ook zo genoten van Happen & Stappen op Koningsavond? Dit jaar start ons programma met een
gezellige dineravond waarbij u vier culinaire stops maakt! Stichting Oranje Comité Hillegom organiseert met de
Harddraverij Vereniging deze unieke twist op Happen & Stappen. Het gloednieuwe programmaonderdeel voert
u langs vier Hillegoms locaties: Eetcafé Zomerzorg, Restaurant Villa Flora, Notariskantoor Hurtak & Roodhorst
(verzorgd door restaurant Het Alternatief) en de Kulturele Raad (verzorgd door R&D Catering). Met slechts 100
beschikbare kaarten is dit zonder twijfel een gewild programmaonderdeel. Voor E 40,- bent u gegarandeerd
van een volwaardige smakelijke start van de Hillegomse feestweek. De kaartverkoop vindt plaats op zaterdag
31 augustus bij Vivant Frank Evers v.a. 08.30 uur. Max. 4 kaarten per persoon. Dieetwensen kunt u per e-mail
kenbaar maken: info@oranjecomitehillegom, o.v.v. ‘DraversDiner’ en uw groepsnaam.
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Hillegoms

Muziekfeest
Jan jansen, Wim Boterbloem, Daan Hotton em Ruud Roeland ontbreken op de foto.

Zaterdag 21.00 uur

Het Feestteam • yves berendse

feestband DE mannen van oranje
Tim Douwsma • MARTIJN STAM • ROB VAN DAM

Tickets & info: www.hillegomsmuziekfeest.nl
8
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zondag
september

moeten inschrijven via de website. Schrijf op tijd in,
want vol = vol.
De minimumleeftijd is 18 jaar.
Locatie: Café Murphy's Law
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Toernooileiding: Café Murphy’s Law
Organisatie: Daniel Hotton

12.00 uur

Familiefietstocht
Familiefietstocht – Start locatie is Brasserie
de Houttuin

10.30 uur

Motortoertocht
201 motoren ... Ja, dat is het recordaantal 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 7 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 Café De Kleine Beurs.
Organisatie: Aad Otte

Dit jaar starten we tussen 12.00 en 13.00 uur weer
bij Brasserie de Houttuin, waar u de routebeschrijving voor de mooie “Najaarsfeesten Familiefietstocht”
krijgt uitgereikt.
We hebben een prachtige tocht voor u bedacht en
voorbereid (dit jaar met geijkte kilometerteller!). 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 op
kunt steken.
Het eindpunt is voor beide tochten hetzelfde, bij
Brasserie De Houttuin vlakbij de oude Pomp.
En daar ontvangt u een herinnering aan de fietstocht.
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.
Organisatie: Jan Jansen en Arjen van der Put

12.00 uur

Darttoernooi

13.00 uur

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 kermisgerelateerde 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

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 Hoofdstraat tegenover het
Gemeentehuis. Skelters worden door de organisatie
ter beschikking gesteld.
Deelname uitsluitend bij voor-inschrijving via de
website. Schrijf op tijd in!
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Skelterrace

Wedstrijdleiding: Wim Boterbloem

15.00 uur

Trucktrekken
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 8 september via de website.
Organisatie: Wim Boterbloem

zondag
september  
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18.00 uur

Filmquiz met diner
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.
Kosten 3-gangen keuze diner incl. filmquiz:
E 19,50 per persoon.
Inschrijving uitsluitend via de website
Organisatie: Jeroen Jansen, Suze Lemmers en Eetcafé Zomerzorg
Leiding: Eric Lemmers

19.00 uur

17.30 uur

Oudhollands
spijkerslaan
		

NIEUW!

Voorheen werd dit dagelijks in alle kroegen, bars en
horecagelegenheden georganiseerd, de laatste jaren
wordt dit veelal gedaan in de wintersport gebieden
tijdens de welbekende Apres-ski-feestjes. Maarrrr…
In samenwerking met feestcafe Puntje Puntje waar
dit spel inmiddels als Apres-ski-spel volledig bij het
interieur past, organiseren wij dit jaar voor het eerst
spijkerslaan.
Het is een kwestie van behendigheid handigheid,
controle en uiterste concentratie.
Samen met vrienden en vriendinnen kun je de strijd
aangaan om als beste Timmerman/vrouw ervandoor
te gaan met onze fantastische zomerse Après-skiprijzen.
Inschrijven: online inschrijving of ter plaatse aanmelden
Locatie: Café Bar Puntje Puntje
Coördinatie: Arjen van der Put

Pokerkampioenschap
Het Pokerkampioenschap
van Hillegom wordt
gehouden
in
Café
Murphy's Law onder
auspiciën
van
de
Harddraverij Vereniging.
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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maandag
september  

TP

9

20.00 uur

Totaalproject
van Steenbergen b.v.

Stratenloop

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

Quizavond

19.00 uur

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

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 Van der Hulst Bollenstreek Oranje
Circuit.
Eenmalig inschrijven is mogelijk, indien u niet
uit Hillegom komt of woont, wordt hiervoor E 4,inschrijfgeld gevraagd. Meer informatie 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.
Betaling vindt plaats bij de inschrijftafel in Flora.

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

19.00 en 20.00 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

Simultaan
schaaktoernooi
Voor alle schaakliefhebbers organiseert de Harddraverij Vereniging - in samenwerking met en onder leiding
van Schaakclub De Uil - een groot simultaantoernooi
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 9
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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20.00 uur
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Financieel Fit met
’t Financieel Spectrum
1ste gesprek gratis en vrijblijvend
<24 uur een hypotheek mogelijk
Volledig onafhankelijk
Vast tarief, transparant en eerlijke beloning
Persoonlijke begeleiding en ondersteuning
gedurende het gehele traject
 Keuze uit alle geldverstrekkers






Ruth van de Ven
06 - 155 03 446

Rob Rutten
06 - 575 62 995

Brenda Winkelaar
06 - 868 18 408

Muziekquiz

”

Taco Hellemans
06 - 514 59 129

19.00 uur - De Vosse

Veldvoetbaltoernooi
voor dames bij SV Hillegom
Voor deze avond staat een toernooi op het programma voor dames van 15 jaar en ouder, op het
kunstgrasveld.
Er is een 1e, 2e, 3e en Fairplayprijs beschikbaar.
Supporters zijn van harte welkom om de dames aan
te moedigen.
Wedstrijdleiding: Peter van de Zande
Organisatie: Patrick Mesman

Speciaal voor de Hillegomse Najaarsfeesten wordt de
muziekquiz dit jaar verzorgd door Tim van Lierop en
Nick Elderbroek.
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 welke 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 Nick Elderbroek
Leiding: Marije van der Schrier

19.45 uur (zaal open 19.15)
Hoofdstraat 160, 2182 EP Hillegom

FINANCIEELSPECTRUM.NL

OP-, AAN-, UIT- en VERBOUW
RENOVATIE en ONDERHOUD
voor particulier, bedrijf en VvE

www.trompenhoutzager.nl
info@trompenhoutzager.nl

Bridge Drive

In samenwerking met de Harddraverij Vereniging
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, een 2e en een 3e prijs ter
beschikking gesteld. Er kunnen maximaal 72 paren
deelnemen.
Inschrijven via de website: www.harddraverijvereniginghillegom.nl. Startdatum voor het inschrijven vindt
u elders in dit boekje. Geef daarbij uw bondsnummer
op a.u.b.! Het inschrijfgeld bedraagt E 10,- per paar, te
voldoen aan de zaal.
Op vertoon van uw vriendenkaart ontvangt u per persoon E 2,50 korting op het inschrijfgeld.
Leiding: Henk Seijsener namens de Hillegomse Bridge Club
Coördinatie: Jan Jansen

Tijdens al de door ons georganiseerde evenementen worden er door de fotografen van
Hillegom Online foto’s gemaakt. Deze foto’s
kunnen door onze vereniging worden gebruikt
voor het produceren van ons programmaboekje. Indien U dit niet op prijs stelt dient U dat
aan de fotografen kenbaar te maken.

Bekijk de foto's van al onze evenementen
op hillegomonline.nl

➤ Neem bij alle evenementen
je inschrijfformulier mee  !!
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EEN WONING IN
HILLEGOM KOPEN?
Yvonne

Wij komen graag bij u langs om de waarde
van uw huidige woning te bepalen.

Jongboo

m

WEG- EN WATERBOUWB.V.

veelzijdig en vindingrijk

U kunt ons bellen
op 0252-530119.

De specialist
op het gebied van:
● loodgieter
werkzaamheden
● dakbedekkingen
● sanitair

Jackie

Tromp

● cv-installaties
● duurzame energie
● riolering

Wegenbouw * Waterbouw
* Grondwerk en leidingen
* Terreininrichting

Wess
Warmer el
dam

● airco’s
● zinkwerk

Volg ons:

Heereweg 1a - 2161 AB Lisse
Telefoon (0252) 41 77 88

f

HOFZICHTMAKELAARS.NL

Team Pinokkio
wenst jullie een fijne feestweek!
Kom gezellig langs
om een hapje te eten.
Of wij brengen het bij u langs.

TRANSPORT

U bent van harte welkom.
Pizzaria Grillbar Pinokkio
Hoofdstraat 190, 2182 ER Hillegom
Telefoon: 0252 523 555

www.pinokkiohillegom.nl
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www.ahco.nl

A. Einsteinstraat 9
P. 2181 AA Hillegom
T. 0252 - 764 101
W. www.fietstrend.nl

e-mail: info@funcke-installatietechniek.nl

OPSLAG

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

Telefoon

www.funcke-installatietechniek.nl
Tel. 06-46218661

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

onderhoudsbedrijf

timmer- en elektrawerkzaamheden

d
ialiseer
Gespec n Mini
e
in BMW

Jonkheer Mockkade 23
Telefoon 0252 519681
hillegom@kluswijs.nl

adv OmaBobs.indd 1

Voor jouw baan in de
Bollenstreek
> Transport en Logistiek
> Administratief
in Hillegom
> Commercieel “ Het uitzendbureau
voor vaste en tijdelijke
banen bij jou in de buurt.
”
> Technisch
> Horeca

Verkrijgbaar bij de plaatselijke horeca in Hillegom.

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

18-07-18 15:59

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

Peter Roos advertentie.indd 1

Landelijk Erkend Installateur

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

19-03-19 17:26

Meer informatie of een
afspraak maken?
Satellietbaan 10K
2181 MH Hillegom
0252-527444
info@yipuitzendgroep.nl
www.yipuitzendgroep.nl
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Hoofdstraat 72-74
Hillegom
Telefoon 0252 515 608
info@roelandjuweliers.nl
www.roelandjuweliers.nl

Al meer dan 100 jaar uw juwelier
19

woensdag
september  

11

Parkwijk 10.30 uur (zaal open 10.00 uur)

we hopelijk de winnaars bekend kunnen maken. Alle
deelnemers winnen een kermiskaartje.
Organisatie: SDO Tafeltennis
Leiding: Barry Out

Poppentheater

In samenwerking met de HOZO laat de
Harddraverijvereniging ook de oudere Hillegommers
meegenieten van de feestweek.
Speciaal voor de bewoners van de HOZO, treedt op
woensdagochtend het bekende duo Willeke d'Estell
en Erwin Fillee op. Willeke en Erwin zijn al jaren
bekend om de hartelijke en warme wijze waarop ze
vooral het oudere publiek entertainen.
Ze staan garant voor een feest van herkenning voor de
‘Jeugd van Toen’ door Toppers van NU.
Hun optreden gaat ervoor zorgen dat Parkwijk deze
ochtend de gezelligste huiskamer van Nederland heeft!
Mensen met een HOZO Servicepas kunnen zich opgeven via de receptie van Bloemswaard.

Een gezellig poppentheater voor de kleintjes.

Tafeltennistoernooi
13.00 uur: Pushpong 0 t/m 8 jaar
Ook dit jaar organiseert SDO Tafeltennis het tafeltennistoernooi. Dit jaar mogen ook de allerjongsten
meedoen. Iedereen die een pingpongbatje vast kan
houden kan meedoen. Om 13.00 uur kun je inschrijven in het SDO-clubgebouw aan de Stationsweg.
Het toernooi zal tot ongeveer 15.00 uur duren. Alle
deelnemers winnen een kermiskaartje!
Om 15.00 uur zal er een Tafeltennis Demo worden
gegeven.
15.00 uur 8 t/m 16 jaar
Voor alle enthousiaste tafeltennissers van 8 t/m
16 jaar. Om 15.00 uur kun je inschrijven in het
SDOclubgebouw aan de Stationsweg, aansluitend
zal het toernooi beginnen. Rond 18.00 uur zullen

Kindjes van 4 tot 6 jaar zijn woensdag 11 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 4 september 14.00 uur gratis kaartjes af te halen bij Kapper Eric aan de Hoofdstraat 42.
Wees er op tijd bij, want op = op!
Locatie: De Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zaal open: 13.30 uur voor de voorstelling van 14.00,
14.30 uur voor de voorstelling van 15.00 uur.
Organisatie: Mandy Loogman

Bloemswaard 14.30 uur (zaal open 14.00 uur)

Show en Muziek!
In samenwerking met de HOZO laat de Harddraverij
Vereniging ook de oudere Hillegommers meegenieten van de feestweek.
Speciaal voor de bewoners van de HOZO, treedt op
woensdagmiddag het bekende duo Willeke d'Estell
en Erwin Fillee op. Willeke en Erwin zijn al jaren
bekend om de hartelijke en warme wijze waarop ze
vooral het oudere publiek entertainen.
Ze staan garant voor een feest van herkenning voor
de ‘Jeugd van Toen’ door Toppers van NU.
Hun optreden gaat ervoor zorgen Bloemswaard
deze middag het
gezelligste huis van
Nederland wordt!
Mensen met een
HOZO
Servicepas
kunnen zich opgeven
via de receptie van
Bloemswaard.
Coördinatie:
Jan Jansen
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Zaalvoetbaltoernooi voor heren
Op deze avond kunnen de heren hun zaalvoetbalkwaliteiten tonen. Leeftijd vanaf 15 jaar. Er is een 1e,
2e en 3e en Fairplayprijs beschikbaar.

14.00 en 15.00 uur

Show en Muziek!

Coördinatie: Jan Jansen

19.00 uur - De Vosse

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

19.00 uur

woensdag
september  

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 11 sept | Aanvang 19:30 uur | Gratis
de Bibliotheek Hillegom.
Leiding: Ad van Lierop

NIEUW!

Flipperen
Terug van weggeweest, het gevoel van vroeger weer
beleven. Met 2 flippers de bal zo lang mogelijk in
het spel houden en punten scoren. In samenwerking
met Café De Kleine Beurs organiseren wij dit nostalgische evenement. Er wordt gespeeld op meerdere
flipperkasten. Spelregels worden op de avond zelf
uitgelegd.
Deelname vanaf 18 jaar! Inschrijving via de website, er kunnen maximaal 50 deelnemers meedoen.
Vol = vol. Het inschrijfgeld bedraagt E 10,- daarvoor
deelname en 4 consumpties, te voldoen bij binnenkomst bij Café De Kleine Beurs.
19.30 uur

15e Het Groot
Hillegoms Dictee

11

20.00 uur - Café Murphy's Law

Muziekbingo

Murphy's gaat de al succesvolle muziekbingo naar
een nog leuker level brengen.
Deze gezellige bingo- en meezingavond wordt dit
jaar ingedeeld met 3 rondes een Hollandse-hitsronde, een top 2000-ronde en een algemene ronde.
Dit jaar zijn er leuke prijzen te winnen, en per ronde
2 extra prijzen.
De bingo wordt gepresenteerd door de Harddraverij
Vereniging, die sowieso al in een feestweek
stemming verkeert.
Entree E 5,00 inclusief 3 bingokaarten.
er zijn 90 plaatsen beschikbaar dus wees op tijd.

Al jarenlang een traditie in samenwerking met de
Harddraverij Vereniging 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!

Inschrijvingen
Vanaf 31 augustus 09.00 uur via de website:
www.harddraverijvereniginghillegom.nl

1 dag voor de aanvang van ieder evenement
sluit de inschrijving, tenzij anders vermeld.
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+31 252 521064

VANDOOREN.NL
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ME Technische Installaties
Motoport Hillegom
Myriam Mode
Notariskantoor
Hurtak & Roodhorst
Oosteinde Tuinhout en Sierbestrating
Oma Bobs
Onderhoudsbedrijf Le-Re
Otte Lisse
Paardendokters
Paintball Hillegom
Pinokkio
Plaza Vermeere
Preparatiebedrijf
Lommerse Uitendaal
Rabobank Bollenstreek
R&D Catering
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
Stichting Hillegoms Muziekfeest
Tastevin Koppers
Tegelhandel Bollenstreek
Toost
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
V&V
YIP Uitzendgroep
C.S. Weijers & Zonen

ANDOOREN.NL
VANDOOREN.NL

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

VANDOOREN.NL

Sponsors van de Harddraverij

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
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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Aqua Blasta
Poffertjessalon
IJsverkoop
Hell Raider Booster
Sensation
Spaanse Churros
Apollo Jackpot
Booby Trap Hotel
Breakdance
Ballenfontein
Bungee Trampoline
Circus Race Convoybaan
Disco Jumper XL
Dance Mix
Europa Flyer (zweefmolen)
Suiker – Nougat
X-Factory
Mini-Jet
Bussensport
Lijntrekspel
Fire Boll
Eendensport
Schietsalon
Gebakkraam
Skeeball
Autoscooter
Draaimolen
Suikerspin
Teacups
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
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r
G veel attracties
zeer jong en oud
voor

OPEN: donderdag 12 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 13 september van 13.00-24.00 uur
zaterdag 14 september van 13.00-24.00 uur
zondag 15 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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Happiness
starts
here!
JURGEN VAN GENNIP, keurslager

www.harryshorse.com

Advertentie_HarrysHorse108x69mm.indd 1

Hoofdstraat 114
Tel: 0252 51 50 90
2181 EG Hillegom
info@keurslagerijvangennip.nl
www.keurslagerijvangennip.nl

Voor al uw feesten en partijen!

19-07-18 15:33

Café de Kleine Beurs Hoofdstraat 38A Hillegom
Gastvrijheid en Gezelligheid
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donderdag
september

20.00 uur

12

Stand-up Comedy Show
@ Cafe Murphy's Law

donderdag
september

12

Kaartverkoop bij Murphy's Law
Entree E 12,50 (maximaal 80 personen)

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.

20.00 uur

Lampionoptocht
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

Er wordt op 2 tafels
tegelijk
gespeeld
en onze charmante
scheidsrechters houden iedereen nauwlettend in de gaten.
Opgeven kan digitaal
via de website in teams van 2 personen, er is deze
avond plaats voor 32 teams.
Locatie: Café bar Puntje Puntje
Spelleiding: Arjen van der Put

NIET ROKEN - NIET DRINKEN

Stap binnen in het meest gezellige 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 Daveson Ignatia.
De acts verder uitgelicht:
Voor de pauze kun je genieten van Odette van der
Molen met haar hilarische verhalen en grappen.
Daarna is het de beurt aan de droogkomische en
verrassende Marc van Gestel.
De hilarische afsluiter is Harry Glotzbach. Hij
deed televisieoptredens en speelde met
zijn avondvullende cabaretshows door
het land. Naast theatermaker is hij
ook acteur en liedjesmaker. Zijn
nonchalante manier van vertellen
en zijn sterke impro's brengen je
op het puntjes van je stoel. Zijn stijl
is aanstekend 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
Harry Glotzbach!

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.
Leiding: Illona de Groot
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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

09.00 uur

een begrip in de Bollenstreek

Spelcircuit op de speelweide bij zwembad
“De Vosse”.

405775 Lokatie 5 Onderbouw achterzijde

Spelcircuit
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 Voetbowlen is vooraf inschrijven niet nodig.
Op de marktkraam kunt u zien voor welke spel- en
leeftijdscategorie daar kan worden ingeschreven.

Garage Turnhout
Wassenaarseweg 19a
De Zilk 0252-515758

garageturnhout.nl

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

Voetbowlen

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 31 augustus 09.00 uur 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
30

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

Spelschema:

In plaats van ballontrappen, gaan wij dit jaar strijden
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.
Er wordt gestreden in twee groepen: 7-8 jaar en
9-10 jaar.
Per groep zijn er leuke prijzen te winnen voor de nummers 1, 2 en 3!
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

Zaklopen

Spelschema:

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.

vrijdag
september

13

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. Regenkleding is ten
strengste verboden, tenzij dit bij een gekostumeerde
act hoort!
Spelleiding: Ad van Lierop

10.00 uur Sporthal De Vosse

Anders met Sander-show
Anders met Sander is een interactieve show voor
de jongste Hillegommertjes en kenmerkt zich door
leuke goocheltrucjes, herkenbare meezing-liedjes,
een unieke buikspreek-act en een verrassende ballonnenparade. Sander maakt van ballonnen de meest
uiteenlopende figuren en iedereen maakt kans om
zo’n fraai fantasiefiguur mee naar huis te nemen.
Sander weet perfect hoe hij de aandacht van de
kinderen krijgt en hoe hij deze de gehele show kan
behouden. Kortom iets dat je niet mag missen!
Zaal open 09.45 uur - Einde voorstelling 11.00 uur
Organisatie: Henk Janssen
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Rabobank,
supporter van de
harddraverij in
de Bollenstreek
Rabobank.nl/bollenstreek

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 1250,-, 3e prijs E 500,-,
4e prijs E 300,-, 5e prijs E 225,- en 6e prijs E 225,-.
Ereprijzen
• De Hillegomse Trofee voor de eigenaar van het
winnende paard.
• De Henri Roeland Trofee voor de eigenaar van het
2e aankomende paard.

13

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

Organisatie: Aad Otte

De totalisator staat
op de Mauritslaan.

Bekijk de foto's van al onze evenementen
op hillegomonline.nl

15.00/15.20 uur

Kamelenrace Deluxe*****
Speciaal in de rust tijdens de kortebaan hebben we
een geweldige surprise-show voor u klaar staan!
Hier moet je bij zijn….!

32

Deze fantastische Act in samenwerking met de
Carnavalsvereniging Hillegom wil je niet missen
het belooft een spektakel te worden waarbij we de
feeststemming nog nooit eerder vertoond tot een
hoogtepunt laten stijgen.
Organisatie: Arjen van der Put
Wedstrijdcommissaris: Carnavalsvereniging Hillegom
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Vrijdag 21.00 uur
Buitengewoon betrokken!
Omdat wij de lijnen kort houden en staan
voor een actieve, daadkrachtige aanpak.


Personeelszaken en salarisadministratie



Verzorging van de boekhouding van A tot Z



Fiscaal advies



Estate planning



Bedrijfsadvisering

Gratis bedrijfsverkenning en eerste adviesgesprek.
Neem contact met ons op:

H . C o s t e r, e r k . p a a r d e n a r t s en

H. Coster

erkende paardenartsen

Spreekuur 0252-534340
(ma-vrij 8 tot 9 uur)
Spoedgevallen 06-55370000
www.paardendokters.nl
Erkende paardenartsen in het zuidelijk deel van Noord-Holland

Ruime keus
uit kamer- e
n
tuinplanten

Hoofdstraat 143 | 2171 BA Sassenheim
Telefoon: 0252 - 22 05 40 | E-mail: info@acc-delange.nl
www.acc-delange.nl

Banketbakkerij
Van Dam
www.vandambanket.nl

Hoofdstraat 172, 2182 EP Hillegom
Tel. 0252-515721 / E-mail: info@vandambanket.nl
www.vandambanket.nl

www.jonkheerplantencentrum.nl

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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----- - - -g-e r i c h t
Op

in
1 9 9 5- - - -

-----

-

S i n d s 2 0 09 ges pecialis eer d in g a s v r i j e o p l o s s i n g e n :
• Fluis ter s tille warm t e p o m p e n .
• O ko f e n p elletketels , met de la a g s t e e m i s s i e wa a r d e ’s .
• Zonneboiler inst a l l a t i e s .
• R egenwater he r g e b r u i k .

- -- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - - - - -

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

Satellietbaan 15D Hillegom
www.brouwerinstallatiebedrijf.nl

DAMO

Gefeliciteerd!

iedere jariGe job

20% korting
op vers gebak

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

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

Spelregels: Jumbo.com/verjaardag

1m

2

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
WWW.DAMONATUURSTEEN.NL
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van Beest
Hillegom, Jonkheer Mockkade 6
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zaterdag
september

Kelnerwedstrijd

14

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 welke spel- en
leeftijdscategorie daar kan worden ingeschreven.

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.
Spelleider: Henk Kroon

09.15 uur - zwembad De Vosse

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.

Tonknuppelen

In 3 tonnen zitten weer mooie geldprijzen.
Vanzelfsprekend zijn er ook weer troostprijzen en
potjesgeld te verdienen. Er worden weer mooie
prijzen uitgeloofd voor de winnaars: E 45,-, E 35,en E  25,-. Bovendien zijn er 6 kermisgerelateerde
prijzen 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

14.00 uur

In het prachtige park Elsbroek organiseren we samen
met sportschool Aarts
voor de 5e keer ‘Fun in
het Park’. Door het enorme succes van de afgelopen jaren is er ook dit
jaar de mogelijkheid om
in teamverband deel te
nemen aan dit geweldige
evenement.
‘Jeugdteam’-klasse: inschrijven als team van minimaal 2 personen, voor 8 t/m 15 jaar. Iedere deelnemer krijgt een kermiskaartje.
‘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. Hiervoor is een
prijs te winnen.
De ‘sportklasse’ is voor
de individuele sportman of sportvrouw die
gewoon wil winnen. Hier
telt alleen de 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 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

Spelleider: Barry Out

Buikschuiven

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
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zaterdag
september

Fun in het park

14

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 € 10,-, donateurs betalen € 8,Organisatie: Milène van Kampem en Esmee Teeuwen

14.00 - 15.00 uur

Hengelwedstrijd jeugd
10.30 uur - De Vosse

Kleuterzeskamp
Voor de kleuters van 4 t/m 6 jaar zijn er
behendigheidsspelletjes. Er is een aantal leuke prijzen be
schik
baar en voor alle deel
nemers is er
een vrijkaartje voor een kermisattractie. Inschrijven
vanaf 10.00 uur in de sporthal van De Vosse.
Leiding: Jim Meijer

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
groot
ste 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
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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!

zaterdag
september

14

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.

Café
Murphy’s Law:

Band: "Omdat je
Hillegommer band”
aanvang 21.30 uur
Natuurlijk is de beste Hillegomse zanger Martijn
Stam weer van de partij. Tijdens iedere 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 weer in te schrijven via
de website. De Harddraverij-Vereniging maakt een
zaalindeling. Bij binnenkomst krijgt u uw plaats
toegewezen. Vol = Vol

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

Spelleiding: Yvette van Lierop

CNB Makelaardij

Bemiddeling
Koelen en prepareren
Veilen
Makelaardij
Teeltadvies

Gespecialiseerd
in de
bloembollensector!

Café
Gewoon Gezellig:
Feestzanger
Mick Daane
aanvang 22.00 uur

Café Thuys:

Band JaMiJa
aanvang 22.00 uur

Uw partner in agrarische zaken

www.cnb-makelaardij.nl

0252 431 360
makelaardij@cnb.nl

Heereweg 347 | 2161 CA Lisse
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Airfield
CAroline Biss
Joseph riBkoff
luisA CerAno

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.

no MAn’s lAnd
riAni
XAndres

WONINGINRICHTING

De Stoffeerder

henri dunAntplein 22A – 2181 eM hillegoM
www.MyriAM-Mode.nl

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

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

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

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

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

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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15

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 46e 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

09.00 - 11.00 uur

Prestatiewandeling en
Puzzelwandeltocht
Prestatiewandeling
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
herinnering!

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 dingt u mee naar de volgende
prijzen:
1e prijs: E 15,00 2e prijs: E 10,00 3e prijs: E 5,00.
Voorinschrijving is voor deze wandelingen niet
nodig, en deelname is gratis.
U meldt zich bij de start, bij Brasserie de Houttuin in
de Hoofdstraat.
Hier ontvangt u de routebeschrijving en opdrachten.
Tot 13.00 uur kunt u uw 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

13.00 uur

Solex-toertocht

Bezoek ook eens onze website:
www.harddraverijvereniginghillegom.nl
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NIEUW!

Altijd al Solex willen rijden? Dat kan dit jaar tijdens
de Hillegomse Najaarsfeesten. ‘De Kleine Beurs’
Solex-toertocht!! Met de authentieke Solex rijdt u
zelf via de uitgestippelde route door Hillegom en
omstreken. Halverwege kunt u pauzeren onder het
genot van een gratis drankje. Begin en eindpunt van
deze toertocht is bij ‘Café De Kleine Beurs’.

U dient in het bezit te zijn van een geldig bromfietscertificaat of geldig rijbewijs.

zondag
september

Inschrijven via de website, de kosten hiervoor bedragen E 15,- en zullen vooraf betaald moeten worden,
na inschrijving krijgt u hier bericht over. Het maximale aantal deelnemers is 40 dus schrijf u snel in.

15

Leiding: Arjen van der Put

12.30 - 17.30 uur

Wielerronde
Locatie: aan de Meerlaan.
Dit jaar is gezorgd voor een spektakel aan koersen
voor alle leeftijdsgroepen!

14.00 uur

Ringsteken met
aangespannen paard

Programma
12.30 uur Agu Kids Koers 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 Sportklasse

Agu Kids Koers
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 Koers. Deze koers 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 28mm) hebben. Het dragen van een fietshelm is
verplicht. Helm is eventueel ter plekke beschikbaar.
Aanmelden voor Kinderen en Burgerronde via de
website van de Harddraverij Vereniging.

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

Inschrijvingen
Vanaf 31 augustus 09.00 uur via de website:
www.harddraverijvereniginghillegom.nl

1 dag voor de aanvang van ieder evenement
sluit de inschrijving, tenzij anders vermeld.
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Aanbiedingsbonnen
kermis 2019
Swinkels Auto-scooter
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 ritten

E 5,-

Dance
Mix

Kamelen
race

bij
inlevering van deze bon
bij deelname

voor € 10,-

Trampoline
Bungee

4 loempia's

voor de prijs van 3

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

Fire Ball

Aanbieding
Loempia's

X-Factory

Wij wensen u een gezellige kermis. Familie Swinkels.

Polyp

✄

voor E 10,–

1 rit GRATIS

E 10,-

✄

3 ritten extra

voor E 10,–

(niet op zondag)

✄

Draai
molen

6 ritten

bij besteding van E 10,-

20% extra speelpenningen
bij besteding

✄

of krentenbollen

• Kindertrein •

tegen inlevering van deze bon
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12 Olie-

Convoy baan

Grand Casino Pusher
Pusher Empyer Fun City
Mega Pusher

bij besteding van € 10,–

✄

✄
Van Griensven Groep

Mini-Jet

voor de prijs van 3

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

6 ritten

✄

4 ritten

Skeeball

Power Wave

bij aankoop van E 5,–
één minuut gratis
springen

Breakdance

bij inlevering van deze
bon E 0,50 korting

1 spel gratis

✄

✄

✄
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Tegelhandel Bollenstreek
De voordeligste route naar
uw keramische vloer!
Zowel voor binnen als voor buiten

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

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

UK

Datum:
Plaza Vermeere
Jonkheer Mockkade 1

cties - LokaalTotaal opdracht gegeven tot het plaatsen van onderstaande advertentie2181
in AL
deHillegom
gemeentegids
tel. 0252 519706
gemeente. De kleuren en resolutie van deze proefdruk kunnen afwijken van het uiteindelijke gedrukte resu
of correcties wilt laten doorvoeren, dan kunt u dit eenmalig binnen 5 werkdagen na vermelde datum door
aal.nl of via faxnummer 0223 66 10 54. Als de proef akkoord bevonden is, ontvangen wij daar eveneens gr
na 5 werkdagen geen reactie is gegeven, gaan wij ervan uit dat de proefdruk akkoord bevonden is. Wij nem
id voor eventuele fouten in uw advertentie. Aangeleverde advertenties vallen buiten de verantwoordelijkh

7 dagen geopend!

124 x 89 mm

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

Tegelhandel Bollenstreek
Maak gebruik van de spaaractie!
Veenenburgerlaan 58a
De voordeligste route naar
2182 DC Hillegom
uw keramische vloer!
info@metselbedrijfslobbe.nl
Zowel voor binnen als voor buiten

www.metselbedrijfslobbe.nl

Tegelhandel Bollenstreek • Oosteinderlaan 64 • 2181HK Hillegom • Tel: 0252-533118 • sales@tegelhandel-bollenstreek.nl
WWW.TEGELHANDEL-BOLLENSTREEK.NL
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124 x 89 mm

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

kwaliteit
om op te bouwen

 0252 536000
www.veenmanenvink.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
● Eerstelijns verblijf
● 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.

