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Zondag Kermisborrel!
BOVENKARSPEL – Nou, eigenlijk randje Grootebroek,
op de Bedrijfsweg bij Caravan
Centrum Peerdeman. Daarvoor is de vergunning afgegeven voor dé kermisborrel van
2013 op 31 maart van 14.00 tot
19.00 uur. Tenminste, dat vieren zes vrienden ’s avonds half
maart in de Florabar, als ze die
dag post van de gemeente hebben gekregen.

Het gaat door en dat vinden Jesper (23), Jordi (20), Niels (21),
Leon (22), Rob (23) en Evert (23)
iets om te vieren. Natuurlijk gaat
het door. Een paar jaar geleden
begonnen deze vrienden met hun
eerste kermisborrel bij Evert
thuis. Rob: “De tuin, de steeg, de
stoep en een deel van de straat
stond vol, dus het jaar daarna
hebben we het bij ons op het terrein georganiseerd. Iets meer
ruimte...” We spreken tijdens het
gesprek af dat er geen anekdotes
over valpartijen, te water gaan per ongeluk uiteraard, tegen dageraad? - , foto’s van staand slapende vrienden aan de bar of
zuks met namen zullen opschrijven maar... Ach eentje dan. De
zwempartij vanaf de brug bij de

De mannen vieren in de Flora-Bar op de zojuist verkregen vergunning voor een kermisborrel.
Florabar? Te leuk, want te koud,
mensen die bleven staan om te
filmen... En dat allemaal ruim na
tweeën ’s nachts. Raar ook, de

weersomstandigheden tijdens
Kermis Bovenkarspel. “Als het
maar droog is,” vindt Evert. Leon
vervolg op pag. 3

Een keuken voor ú
Welke smaak u ook heeft, wij hebben een keuken die bij u past. In onze showroom tonen wij u graag onze landelijke,
moderne, klassieke of zelfgemaakte opstellingen. Samen met u ontwerpen wij uw droomkeuken binnen uw budget!

Hallo kermisvrienden in aller lande
De schrik sloeg mij om het hart, ik keek op de poster van het
Vereenigingsgebouw en zag dat maandag 1-4-2013 er pas om
16.30 wordt begonnen. Ik schrok mij een kermishoedje, want ik
wist zeker dat wij als comité weer van alles hadden bedacht voor
deze ludieke datum. Ik heb het Vereenigingsgebouw gauw een
mailtje gestuurd, mij benieuwen wat ze ons hierover hebben te
vertellen.
Het kermiscomité is ook dit jaar weer bezig geweest om de grootst
mogelijke onzin te verzinnen of we daar in geslaagd zijn, beslist
u later. We hebben de bekende jongens en meisjes quiz en dat
belooft een spektakel te worden. De heren technici bij ons hebben
weer menig uur in de schuur doorgebracht, heel af en toe kwam
ik even kijken en waren zij onder het genot van een alcoholische
constructie weer van alles in elkaar aan het schroeven en ik moet
zeggen: het zag er weer geweldig uit.

oie kermis!
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Raadhuislaan 23

1613 KR Grootebroek
Telefoon 0228 - 51 58 83
nieuwbouw + renovatie + 3D-ontwerp + apparatuur + werkbladen + aanpassingen

www.keukencentrumstedebroec.nl

Ik ben echt blij u te vertellen dat het kermiscomité een stabiele
club is geworden. We hebben voor allerlei verschillende werkzaamheden de juiste mensen van allerlEI allooi. Dat is, zoals u
misschien wel weet van mijn vorige stukjes, weleens anders geweest. Mocht u een idee of een vraag hebben dan moet u het echt
niet laten om dit met ons te delen. Doe dit op 2e paasdag a.s., er
komen allerlEI te gekke artiesten en Project EI wordt alleen
daarom al een groot succes.
Tot maandag! Cor Duijs, voorzitter
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Fiscale begeleiding/belastingaangiftes
· Gesprekspartner bankrelatie
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Stationslaan 21
1611 KX Bovenkarspel
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Zwaagdijk-Oost
info@kantoorkersten.nl
Tel.: 0228
- 56 50 60
Fax: 0228
- 56 50 65
www
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E-mail: info@vogelagf.nl

Lid College Belastingadviseurs
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weet dat het vijf jaar geleden
sneeuwde tijdens kermis, en dat
het twee jaar geleden ’s morgens
héél vroeg in korte broek wel
even fris was, maar verder stralend weer.
Lol
Tijdens de kermisborrel van dit
stel is er uiteraard muziek van DJ
Jesper (www.dj-jesper.nl) en ook
een vriend van Leon, DJ Rob Lee
draait er. Er wordt van te voren
netjes aangegeven met hekken

Moeder Ellen is ook van de partij.

Dinsdag gaan we met zijn allen naar de Buren.

waar het feest is, maar Niels en
Rob vertellen eerlijk dat ze niet
iedereen die binnenkomt gaan
doorstrepen op de lijst van genodigden. Als ik opmerk dat dat na
vieren ook niet meer zal lukken,
na bier en bier en nog een biertje... Dan krijg ik de wind
van voren. Kermis Bovenkarspel

draait om fun en is niet geweldadig. Bijna nooit draait het uit op
een knokpartij en om de sfeer
van deze kermis uit de Streek te
illustreren, klinkt het bijna volmondig dat ik zelf maar moet
komen meedoen op de kermisdinsdag bij Café Bistro De
vervolg op pag. 7

Knip de poster uit,

hang hem voor je raam, en maak op
maandag tussen 11:00 en 12:00 u kans op

10 munten voor Tuf!

Kermis
Het is weer Bovenkarspelse kermis. Het
seizoen van de kermissen gaat weer
van start. De kermis is vroeg dit jaar. Dit
houdt in dat ook Hoogkarspel en Verhuizen een vroege kermis hebben.
Voor de diverse festivals is het een
beetje laveren om de feestdagen heen.
Voor de jeugd komt de dure tijd weer
aan. Vroeger was Bovenkarspel de
trendsetter van de kermisprijzen. Maar
gelukkig is dit allang niet meer zo.
Voor de kermis wordt nog steeds flink
gespaard. Al was het vroeger voor de
jeugd gemakkelijker om geld te verdienen. Je ging tulpenkoppen, bollen
pellen, aardappels, tulpen of irissen
roden. Soms mee bloemkoolplanten
en ga zo maar door. Veel van dit werk
is overgenomen door machines of
door veranderende inzichten. De tulpen die niet door de kopmachine
worden gekopt laten de tuinders gewoon uitbloeien. De aardappel, tulpen,
irissen worden allemaal machinaal

gerooid en de bollen machinaal gepeld of soms helemaal niet gepeld. Ja,
de tuinbouw is veranderd. Daarbij
komt nog dat de grote bedrijven, om
een goede bezetting te hebben, op de
werkvloer buitenlands personeel in
dienst hebben. En ja, daar sta je dan als
jongeren die een centje wil bijverdienen. Het centje wat vaak omgezet
wordt in bier. De jongeren van nu
gaan, als het mogelijk is, bij de supermarkten of bij de Mac aan het werk en
wie geen werk heeft krijgt meestal
ruim zakgeld of heeft weinig geld.
Maar toch: op naar de kermis. Kermis
in het café wel te verstaan want voor
een Westfries is kermis: feesten in het
café en is de kermis op het plein bijzaak
en voor kleine kinderen.
Veel plezier tijdens de Bovenkarspelse
kermis.
Trude
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mr. A.C. Olij
mr. H.W. van der Horst
mr. A.M. Bakker
mr. K.Th.J. van Duin

Netwerk Notarissen

www.wfonotarissen.nl

Burg. Schrijnderlaan 2
1613 JW Grootebroek
Zuiderkerkplein 9
1601 HK Enkhuizen
T (0228) 51 24 44
E info@wfonotarissen.nl

Voor verkoop / aankoop / taxaties
Wij wensen iedereen een hele gezellige kermis!!

www.grootnieuweboer.nl
0228-514728 of 0227-545755

G-J ROOD
HOVENIER
Flamingohof 5
1611 DM Bovenkarspel

info@g-jroodhovenier.nl
www. g-jroodhovenier.nl

T: 06 - 50 411 300
Tuinaanleg

| Onderhoud | Bestrating | Beschoeiing
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Nu maar 6% BTW
op vakkundige
installatie!*

Badkamerrenovatie
nu nóg aantrekkelijker
Sanidrõme IJsselmuiden is hét adres voor een gedegen
advies, creatief ontwerp én vakkundige installatie van uw
badkamer. De btw-verlaging van 21% naar 6%* is nóg een
extra reden om uw badkamer door Sanidrõme IJsselmuiden
te laten omtoveren tot de badkamer van úw dromen!
www.sanidrome.nl/ijsselmuiden
Industrieweg 38, Grootebroek
(0228) 51 13 68

Jumbo Wood

Jumbo Wood
De Tocht 4, Bovenkarspel
www.jumbowood.eu
Tel. 06-51010812
Tel. 06-55361731

Om de aardewal tegen waterschade
te beschermen is het aanbrengen van een
beschoeiing een resolute oplossing.

Jumbo Wood
JumbotegenWood
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waterschade
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Jumbo Wood

Om de aardewal tegen waterschade
te beschermen is het aanbrengen van een
beschoeiing een resolute oplossing.
Om de aardewal tegen waterschade
te beschermen is het aanbrengen van een
beschoeiing een resolute oplossing.

*Vraag naar de voorwaarden.

Jumbo Wood

Jumbo Wood
De Tocht 4, Bovenkarspel
www.jumbowood.eu
Tel. 06-51010812
Tel. 06-55361731

Om de aardewal tegen waterschade
te beschermen is het aanbrengen van een
beschoeiing een resolute oplossing.
Voor de beschoeing wordt veelal de verticale palen,
met horizontale planken gebruikt.
Iedere beschoeiing is anders. Bij de damwand zijn
dit geprofileerde planken welke verticaal de grond in
worden gedrukt. Beide methoden zijn door de
DHZ'er toepasbaar, maar de damwand wordt
meestal geplaatst met professionele mechanische
hulpmiddelen. Het gebruik van een waterslang is
echter ook een handig hulpmiddel om zelf een
damwand te plaatsen.
Jumbowood plaatst beschoeiingen en is ook leverancier van Angelim Vermelho ten behoeve
van beschoeiing en damwand. Voor zowel kleine leveringen aan de DHZ'er als ook grote
leveringen aan bedrijven.
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Buren. Jordi: “Daar gaan we met onze
ouders heen, al jaren, en het is dat we onze
eigen borrel het toppunt van lol vinden,
maar bij De Buren is het echt feest met “de
Broekerhavenband”. Zeker als Jesper gaat
zingen. Dat is inmiddels traditie!”
Vervoer
Vroeger fietsen deze mannen, nu gebruiken ze meer wielen. Een taxi van hier naar

daar... En één keer een busje van een
vriend. Op dinsdag van de Florabar naar
De Buren is te voet eitje, maar met een
busje dikke pret. Met tien man erin gepropt, maar alle fietsen moesten ook mee.
Want hoe kwamen ze anders thuis? ’t Is
gelukt toen... Na het opruimen op maandagochtend beginnen ze trouwens met een
dik ontbijt bij de Mac. Allemaal vaste prik,
allemaal lol. Ze hebben er zin in!

De kermisborrel bij Peerdeman is top.

Op de kermisborrel wordt een lekker stukkie muziek gedraaid.

Kermisprogramma 2013

Kermisprogramma 2009
Zaterdag 11 april

Vrijdag 29 maart
MAINSTREET
Zondag 12 april
21.00 uur Glitter & glamour
party DJ JESPER
10.00 uur
EERSTE DEUNTJE
Zaterdag 30 maart
16.00 uur
DJ COR D.
21.00
uur uur
MIJN BROER
EN IK
21.30
DE GEKKO’S
Maandag 13 april
ZondagFAMILIE
31 maart MATINEE
15.00 uur
17.00
uur uur
ANITA
& DEUNTJE
BIANCA
10.00
EERSTE
21.00 uur
16.00 uur Dinsdag 14 april PARADISE
DJ COR D.
20.00
uur uur
KARAOKE TRIPLE
SHOW
21.30
Alle dagen gratis toegang!
Maandag 1 april
15.00
uurtot ziens in de
FAMILIE
Graag
Flora MATINEE
Bar!!!
21.00 uur
NEWBORN
Dinsdag 2 april
20.00 uur
AMSTEL MEEZINGFEEST
21.30 uur

De tent is dagelijks geopend vanaf 14.00 uur.
Tijdens de kermis is onze keuken geopend voor broodjes en kleine snacks!!

info@florabar.nl

www. florabar.nl

De tent is op zondag om 10.00 uur geopend en alle
andere dagen om 14.00 uur. Tijdens de kermis is
onze keuken geopend voor broodjes en kleine snacks!!

Allemaal een beste kermis toegewenst!
www.florabar.nl

Anette en Mario toasten alvast op de komende kermis.
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Kermis dinsdag
‘De Broekerhavenband’ bij De Buren!
BROEKERHAVEN – Mario en
Margot van De Buren nodigen
iedereen uit om met Pasen te
komen genieten van het Paas
Verrassingsmenu: drie gangen
overheerlijk lekkers, en gewoon gratis bij bestellen als de
trek nog niet gestild is. Dinsdag
2 april vanaf half vier ouderwets ‘Kermis in De Buren’ met
“De Broekerhavenband “
Vorig jaar hebben ‘De Buren’ besloten te stoppen met 24 jaar
traditie met de Paas Kermis Bovenkarspel. Mario: “Zo’n beslissing neem je niet zo maar, en we
zijn met het restaurant ook gewoon open voor lunch en diner
reserveringen. Maar juist omdat
we de afgelopen vijftien jaar al als
restaurant fungeren, loont het
ombouwen van de ‘tent’ voor drie
dagen Kermis de moeite niet.” De
Buren wil altijd een warm welkom en gezelligheid bieden en de
voltallige ploeg beaamt dat “als je
op je tandvlees loopt en op de
automatische piloot moet draaien, dat je dat dan niet kan bieden.”
Aangezien de redactie van de
Streker en de Kermiskrant Bovenkarspel veel mensen heeft gesprovervolg op pag. 12
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WOONWINKEL

bladzijde 10

HUIS WORDT THUIS
Nog even en het is echt voorjaar!

interieur • styling • advies

Neem foto’s mee naar
de winkel of maak
een afspraak bij u thuis
(ons kleur-, interieuren/of stylingadvies
is gratis).

Bezoekadres
Telefoon

Maak het huis Lenteklaar, met mooie woonaccessoires,
zijdebloemen, romantische bloemkussens en zachte plaids
in prachtige pastelkleuren! En natuurlijk een nieuw
kleurtje op de muur!
Laat u inspireren en adviseren over de mooie
Kloosterverven in prachtige tinten en combinaties!

Hoofdstraat 199 | 1611 AE Bovenkarspel
0228-518991 | 06-53277233

info@woonwinkeltklooster.nl | www.woonwinkeltklooster.nl

Verf en advies buiten
de openingstijden
bel de
verf- en advieslijn
06-53277233
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wenst
Bovenkarspel
een
hele mooie
kermis
Bakkerij Rood • Westerstraat 81 • 1601 AD Enkhuizen • telefoon 0228 - 31 28 35

Wij wensen
Bovenkarspel
fijne
kermisdagen!
van den Mosselaar
Modeschoenen
Hoofdstraat 226 Bovenkarspel
T: 0228 5114 35
E: info@vandenmosselaarschoenen.nl
W: www.mosselaarschoenen.nl
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vervolg van pag. 9

ken de afgelopen weken, kan er
veilig geconstateerd worden dat
vrijwel iedereen begrip heeft voor
de beslissing om met de Paasdagen alleen met het restaurant
open te zijn. En willekeurig welke
kermisklant vertelt dat de traditie

voor een zelf in te vullen partij,
maar Mario en Margot zijn ook
heel bedreven in het samenstellen
van een grandioos feest, volledig
gebaseerd op jullie wensen. Bovendien is er het enorme terras op
het zuiden, dat erg in trek is.

in Bovenkarspel. Voor meer informatie, een afspraak voor een
partij of reservering voor de
Paasdagen bel je 0228 – 521090
of Mario zelf op 06 53531993. Of
je stuurt een e-mail aan info@
cafebistrodeburen.nl.

Het personeel van
Karel Bolbloemen bv
wenst iedereen
een prettige kermis.
Kermis dinsdag in de Buren, altijd super.
op dinsdag bij De Buren mega
gezellig is en door jong en oud
hoog gewaardeerd wordt! Vanwege de gastvrijheid en natuurlijk
zeker omdat “de Broekerhavenband” er dan optreedt.
Feest
In de afgelopen vijftien jaar,
waarin Café De Buren als goed,
gezellig, huiselijk, smaakvol en
eerlijk geprijsd restaurant bekend
staat, bleef ook de verhuur van
feestruimtes gewoon bestaan. Zo
is het mogelijk om feesten en partijen bij De Buren te houden, uiteenlopend van 20 tot 150 personen. De sfeervolle ruimtes /verdiepingen kunnen ‘kaal’ gehuurd
worden zodat je een basis hebt

Mario zegt dat er voor elk budget
een feest op hoog niveau gegeven
kan worden.” Wil je meer weten
over de mogelijkheden, dan kan
je altijd even een mail sturen met
je vragen of je vult op de website
vrijblijvend het offerte formulier
in. Je krijgt dan zo snel mogelijk
bericht van ons. Natuurlijk kan je
ook altijd even langs komen, dan
bespreken we onder het genot
van een kop koffie je wensen.”
Voor de Paasdagen ben je dus
uitgenodigd om te komen dineren voor maar ˇ 23,50 per persoon. En op Kermis dinsdag word
je dus gewoon verwacht... Café
Bistro De Buren zit aan het water
van de Kolk op de Peperstraat 31

Gezellige drukte in Café De Buren.

Nico Vriend en Pé Weel houden wel van een biertje.
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Wenst alle inwoners
van Bovenkarspel
een onbezorgde kermistijd!

Villa Sprookjestuin
Industrieweg 36
1613 KV Grootebroek

0228 –515242

www.kiddyworld.nl

* Rouw- en trouwvervoer
* Zittend ziekenvervoer
* Klein busvervoer
* Rolstoelvervoer
Stedebroec: 0228-512500
De Tocht 6, Postbus 85
1610 AB Stede Broec
Fax: 0228-518564
E-mail: taxicentralewestfriesland@hetnet.nl
Internet: www.taxicentralewestfriesland.nl

KERMISKR ANT BOVENKAR SPEL 2 0 1 3

Wie zijn dit?

Wanneer u één of meerdere personen op deze foto
herkent maakt u kans op een kadobon.
Oplossing sturen naar: Kerremus Bovenkarspel,
Schoutsland 5, 1619 DM Andijk.
Of mailen aan: info@streker.nl

DJ Jesper

op Kermis

el:

sp
Bovenkar

Florabar
uw
aart in de
Vrij 29 m rt Vereenigingsgebo
uw
aa
m
30
ingsgebo
Zat
ig
en
re
Ve
aart
Zon 31 m

DJ Jesper is een allround DJ!
...van elk feest maakt hij een succes!
Professionele Audio & Licht. Eventueel samen met Live muzikanten.
Voor al uw thema(feesten), bruiloften, verjaardagen en
Drive-In-Shows. Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op.

E-mail: info@dj-jesper.nl | Web: www.dj-jesper.nl

bladzijde 14
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• 1 in communicatie
• 1 in kwaliteit
• 1 in service
• 1 in klantgerichtheid

Wilt u ook uw woning
succesvol verkopen?

Team van 4x1 Makelaardij v.l.n.r.: Corné van Dis, Leonie Hoff,
Annemarie Kat & Edward Roozendaal

Neem contact op met 4x1 Makelaardij
voor een vrijblijvende waardebepaling.

4x1 makelaardij
Breed 3a - 1621 KA Hoorn - 0229 - 285170 - info@4x1.nl

www.4x1.nl

2
5
years
Germaco wenst
iedereen
een kleurrijke
kermis toe!
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Van housewarming tot kermisborrel
Toen Sven en Petra van Hamelsveld in 2009 op de Broekerhavenweg kwamen wonen,
was het tijd voor een housewarming. Al snel kregen ze van
vrienden en familie te horen
dat de datum niet handig was.
De housewarming stond namelijk gepland tijdens kermis
Bovenkarspel. Petra doopte de
housewarming om tot kermisborrel en dit bleek een schot in
de roos. Met jaarlijks zo'n 80
gasten is de kermisborrel van
Sven en Petra een groot succes.
De verloren gegane emmer
zalmsalade
Het thema van de kermisborrel
van Sven en Petra dit jaar is Latijns-Amerikaans. Voorgaande
jaren waren de thema's onder
andere reggae en apres-ski. De
muziek, kleding en de hapjes
staan dan ook volledig in het
teken van de thema's. “Ik wacht
nog steeds op een goed thema”,
lacht Garm Kok die zelf van
blues en rock muziek houdt.
Toch komen ze elk jaar trouw
naar de kermisborrel van hun
dochter Petra. “Gezelligheid en
pils maken een hoop goed en we
gaan door tot het einde”. Garm
en Trudy hebben op de zaterdag
ook nog een andere borrel waar
ze elk jaar heen gaan. “Vorig jaar
konden we geen afscheid nemen

De housewarming van Petra en Sven is nu de jaarlijkse kermisborrel.
van de gezelligheid”, lacht Trudy.
“We zijn vanuit hier doorgegaan
naar de andere borrel, maar
daarna zijn we toch weer hier
beland. Het is hier gewoon altijd
top en sowieso de laatste uurtjes
zijn altijd het gezelligst”. Na twee
borrels op de zaterdag hebben

Garm en Trudy er voor de zondag ook één gepland staan. “Het
leven is een feest en tijdens kermis genieten we dubbel op”. Voor
de andere dochter van Garm en
Trudy staat er ook dit jaar weer
een emmer zalmsalade klaar.
“Nicolette heeft daags erna een

kermisborrel en hier bleef vorig
jaar eten over. Ze zei dat ze een
emmer zalmsalade wel mee zou
nemen die ze kon gebruiken bij
haar eigen borrel”. Nicolette is
met de fiets thuisgekomen maar
de emmer salade heeft het niet
gehaald. “De volgende ochtend

ging ik onze hond Balou uitlaten”, vertelt Petra. “Een klein
stukje verderop lag de emmer
midden op straat en overal lag
zalmsalade! Ik moest natuurlijk
wel lachen maar heb het ook
maar netjes opgeruimd”.
vervolg op pag. 18

Auto-Totaal gaat verder…
Rijdt u met ons mee?
Auto-Totaal, uw partner voor:

• Nieuwe auto’s
• Occasions
• Lease (ook shortlease)
• Autoruit herstel
• Wagenparkbeheer
• Reparatie & onderhoud
• Autoverhuur
•
•
•
•
•

Van alle markten thuis
Vakmanschap
Personenauto’s en bedrijfswagens
Persoonlijk contact
Advies op maat

Industrieweg 15e, 1613 KT Grootebroek
t (0228) 516 118
f (0228) 518 445

info@auto-totaal.nl www.auto-totaal.nl

.nl

tlease
a
@
o
f
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e.nl

eas
l
t
a
.
w
ww
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Boerhaaveplein 6,
1611 EP Bovenkarspel
Tel.: 0858774182
info@pc-outletshop.nl
info@wesito.nl
www.pc-outletshop.nl
www.wesito.nl

Het adres voor uw
computer hardware en
randapparaten.
Veel keus, diverse merken, lage prijzen en
goede service.

Ook voor reparaties, onderhoud en
systeembeheer.

Wie is dit?

Wanneer u de persoon op deze foto
herkent maakt u kans op een kadobon.
Oplossing sturen naar: Kerremus Bovenkarspel,
Schoutsland 5, 1619 DM Andijk.
Of mailen aan: info@streker.nl

bladzijde 17
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Kermis is eigenlijk onzin
John Laan en Mike Deudekom
zijn, naast hun eigen borrels, ook
vaste gasten bij Sven en Petra. “Ik
heb alle dagen een borrel en tussendoor gaan we nog naar de
kroeg. Van mij mag de kermis wel
langer duren, want we komen

heren die hier niks van menen!
Johan Visser heeft het twee jaar
af laten weten, maar is er dit jaar
weer bij. “Nu kan hij eindelijk zijn
vrouw Manon zien dansen op de
picknicktafel”, vertelt Sven. Manon weet nog van niks, maar is
hierbij vast voorbereid. “Niks

Zet hem in een hoek, geef hem
bier en je hoort hem niet meer.
John is hier alleen maar omdat hij
een dag later zelf een borrel geeft
en spullen nodig heeft. Wat hier
over blijft, neemt hij gewoon
mee. Verder kan je Trudy een
sigaartje geven en alles is goed.

mensen maken er alleen maar
een rotzooi van. Ik kijk altijd uit
naar de volgende dag”!
De dames mogen op het toilet,
maar de heren....
De borrel van Sven en Petra begint rond 16.00 uur en eindigt tot

gebruiken. Er is nog nooit iemand
te water gegaan, maar het is daar
zo pikkedonker dat dat vast nog
wel een keer zal gebeuren”. De
achterburen van Sven en Petra
geven op de zaterdag ook een
kermisborrel. “De mannen daar
staan ook vaak bij de sloot, dus

Garm nodigen we eigenlijk alleen
maar uit omdat hij vrienden heeft
en zorgt dat iedereen komt. En
mijn vrouw Petra? Ach, iemand
moet de hapjes verzorgen”. Na
veel gelach komt Sven tot zijn
conclusie. “Eigenlijk is het een
hele trieste dag. We zijn vrijdag
al bezig met opbouwen. Op de
zaterdag moet je hard werken en

de laatste weggaat, wat soms
04.00 uur kan worden. “Het gaat
met pieken en dalen, maar over
de hele dag hebben we denk ik 80
man over de vloer gehad”. Ook
over het sanitair is nagedacht.
“Het is altijd een spannend moment”, lacht John. “Vrouwen
mogen naar de wc maar de mannen moeten hier achter de sloot

we staan vaak tegenover elkaar”,
lacht Sven. De gasten van Sven en
Petra komen ook uit het zuiden
vandaan. “De familie van Sven
woont in Brabant”, vertelt Petra.
“Ze komen ieder jaar en vinden
het super gezellig”. En als Brabanders het hier helemaal geweldig
vinden, dan doen we het in Bovenkarspel toch aardig goed!

Alvast maar een dronk uitbrengen op de komende kermis.
bijna tijd te kort”, vertelt John. “Ik
kan me nooit zoveel meer herinneren. Er gebeuren vast leuke
dingen, maar na de eerste 15
biertjes ben ik alles vergeten”,
lacht Mike. “Waarom gaan we
eigenlijk naar al die borrels? Alleen omdat er bier is. Eigenlijk is
het onzin want een dag later hebben we weer spijt”, aldus beide

gaat hier uit vrije wil, ik word
gewoon gedwongen”, lacht Manon die er wel vanuit gaat dat
Sven erbij komt staan.
Iedere gast komt tot zijn recht
Omdat Sven de gastheer is, weet
hij vast wat te vertellen over de
rest. “Mike is heel netjes en die
zorgt ervoor dat het bier opgaat.

KERMIS
VOORDEEL

Wij wensen u een fijne kermis
en daarom deze speciale
kermisactie bij Spar Schrama

Mijn buurt, mijn Spar

van
13,29

Amstel bier 1099*
voor

krat a 24 flesjes

Spar Schrama Boerhaaveplein 7 1611 EP Bovenkarspel tel: 0228 - 521258 Schrama@despar.info
Maandag t/m Vrijdag open van 8:00 tot 20:00 en Zaterdag van 8:00 tot 18:00
*Maximaal 4 kratten per klant

Het thema van de kermisborrel is dit jaar
Latijns-Amerikaans.
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Verkeersschool

KEVIN KOK

•
•
•
•
•
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Hoog slagingspercentage
10 daagse opleiding
BE aanhangwagen
2todrive starten vanaf 16,5
1 maand gratis en onbeperkt sporten bij
Sportcentrum Stede-Broec voor 2 personen

KERMIS K
NALLER!!
10 uur vo
or € 350

Ga jij ook voor kwaliteit?
Verkeersschool KEVIN KOK
info@kevinkok.nl
Telefoon 06-23 03 41 42
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Maandag drinken we de eerste biertjes op Nico

bladzijde 20

Kermis Bovenkarspel wat doe je dan
Ik ga langs bij Jolanda Plukkel
waar ze bijeen zijn gekomen met
een paar familieleden en vriendinnen. Zus Monique Nan ,en
nichtje Saskia Nan en de vriendinnen Saskia Griekspoor , Lilian
Deen en Debbie van Berkum.
Het zijn niet zoals u denkt de
jongeren tussen de 16 en de 20
jaar, nee het is de generatie
30gers. Ook deze groep gaat altijd
nog graag naar de kermis. Door
vader Nico kwamen ze op jonge
leeftijd van 14 a 15 jaar bij Karel
Bloembollen te werk. Jolanda
weet zich nog goed de eerste
kermisborrel te herinneren. Dit
was in de schuur met al het personeel van zowel Karel Bloembollen als Karel Bot. Onder toezicht
van vader Nico dronken ze de
eerste biertjes. Monique verteld:
het was altijd maandagmiddag
om 13.30 uur dat het begon. Een
hele grote groep met muziek. Het
ene jaar op de Gouw en het andere jaar op de Grootslagweg,
altijd erg gezellig. Zodra ze ouder
werden mochten ze mee naar Tuf.
Nu gaan ze meestal naar de Florabar. Ja, zegt Jolanda, vader Nico
mocht er ook graag een biertje
halen. We drinken daarom op
maandag het eerste rondje op
vader Nico Plukkel. Jammer genoeg kan hij er niet meer bij zijn.

Wat is er zo leuk aan de kermis
in Bovenkarspel?
Op de kermis kom je iedereen
tegen zegt Debbie. Je kunt alle
sociale contacten weer ophalen.
Het is net een reünie vindt Lilian
en Jolanda. Vooral bij de dames
WC`s in Tuf Lange rijen waar je
dan gezellig met iedereen aan het
kletsen bent. En dan volgens Saskia Nan, bij de invalide toilet
daar moet altijd iemand op wacht
staan want de sluiting werkt niet
goed. We waren vroeger altijd in
Tuf met een hele grote groep.
Ook bij Vader Abraham, dat was
een topper. Monique weet het
zich nog te herinneren. Ze moest
op het podium komen met nog 2
andere meiden. En Monique
moest op schoot bij vader Abraham het Zuiderzeeballade zingen. Saskia Nan, Ik kende het hele
lied niet maar na afloop kregen
we een beker die overigs al stuk
is gevallen. En op maandag gaan
zemet zijn allen Nasi met saté bij
Ed Bobeldijk in de Kanibaal eten.

Jolanda, Debbie, Saskia Monique en Saskia; op de kermis kom je iedereen tegen.
(Niet op de foto Lilian Deen).

Toen Debbie voor het eerst vorig
jaar mee ging naar kermis Bovenkarspel hebben ze tegen haar
verteld dat men om 19.00 uur al
naar de Florabar gingen. Debbie
was er om 19.00 uur maar daar
vervolg op pag. 21
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vervolg van pag. 20

was niemand. Hele tent leeg. Ze
heeft er foto`s van gemaakt. 2 uur
later kon je jezelf niet meer bewegen zo druk was het. Ook toen
heeft ze een paar foto`s gemaakt.
Maar Debbie maakt altijd foto’s…
leve facebook.
Biertje halen in de Florabar
Komend jaar gaan de vriendinnen
eerst voordrinken. Lekker thuis
een kermisborrel. Dat is juist zo
gezellig in Bovenkarspel. In elk
huis hebben ze wel een kermisborrel vertelt Saskia Griekspoor en
Lilian. Debbie drinkt altijd Rosé
maar met kermis bier. Ze maken
dan altijd een pot samen. Rosé

drinken is altijd lastig in het café.
je moet er altijd apart om vragen
en zelfs dan wordt het vergeten.
Dus daarom allemaal aan het bier.
Alleen Debbie lust geen bier alleen
het schuim. Dit was een ware
openbaring voor de anderen. Lust
je geen bier? Wat doe je er dan
mee? Ik dacht dat je ze altijd opdronk. Debbie: In het begin drink
ik alleen het schuim en zet het
biertje weg, maar als ik er een paar
op heb dan is het glas zomaar leeg.
Ik denk dat het dan verdampt of
zoiets. Saskia Griekspoor stelt
voor om dan voortaan samen te
potten met de potten bier. Op deze
manier gaat er geen bier verloren.

Dit jaar gaan de vriendinnen eerst thuis aan de kermisborrel.

CARAVAN CENTRUM
PEERDEMAN
Bij ons kunt u terecht voor het
COMPLETE onderhoud aan uw:
- Verkoop
- Accessoireshop
. Auto
. Vouwwagen
Caravan . Camper
-.Occasions
- Voortenten

Bedrijfsweg 8
1613
DX
Grootebroek
-Tevens:
Onderhoud/reparaties
- CENTRUM
Caravanmovers
CARAVAN
CENTRUM
. Verkoop CARAVAN
PEERDEMAN
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0228-514156
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8
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8
. Caravanmovers
.
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8
0228-514156
www.caravancenterpeerdeman.nl
1613Bedrijfsweg
DX Grootebroek
8 185,00
Caravan
onderhoudsbeurt
0228-514156¤
www.adautobedrijfpeerdeman.nl

We drinken maandag het eerste rondje op vader Nico Plukkel.

Bij ons kunt u terecht voor het
Bij
ons kunt onderhoud
u terecht voor
COMPLETE
aan het
uw:
-COMPLETE
Verkoop onderhoud aan uw: - Accessoireshop
ons kunt u terecht
voor het
.Verkoop
Auto
. Vouwwagen
-Bij
- Accessoireshop
.. Auto
.
Vouwwagen
Bij
ons
kunt
u
terecht
voor
het
COMPLETE
onderhoud
aan
uw:
Caravan
. Camper
Occasions
- Voortenten
--COMPLETE
..Verkoop
Caravan
. Vouwwagen
Camper
Occasions
Voortenten
onderhoud
aan uw: - Accessoireshop
Auto
.
BijVerkoop
ons
kunt
u
terecht
voor
het
--Tevens:
-- Accessoireshop
Caravanmovers
Auto
.. Vouwwagen
..Onderhoud/reparaties
Caravan
Camper
-Tevens:
Occasions
Voortenten
Onderhoud/reparaties
Caravanmovers
COMPLETE
onderhoud
aan
uw:
.
Verkoop
Bij
ons
kunt
u
terecht
voor
het
-- ..Verkoop
Caravan
.
Camper
Occasions
Voortenten
Verkoop
Schadereparaties
-- Accessoireshop
Airco
.Onderhoud/reparaties
Auto
.
Vouwwagen
Tevens:
Onderhoud/reparaties
.
Voortenten
onderhoud
aan
uw:
-COMPLETE
Caravanmovers
Schadereparaties
Airco
..Verkoop
Onderhoud/reparaties
.
Voortenten
--Tevens:
Accessoireshop
Caravan
.
Camper
Occasions
Voortenten
Onderhoud/reparaties
Caravanmovers
Verkoop
Schadereparaties
.
Accessoiresshop
.
Auto
.
Vouwwagen
-- .Ruilstation
gasflessen
Schadereparaties
.
Accessoiresshop
Schadereparaties
Airco
Ruilstation
gasflessen
.
Verkoop
Onderhoud/reparaties
Voortenten
Ruilstation
gasfl
essen . Airco
.Occasions
Caravan
. Camper
--Tevens:
Voortenten
Onderhoud/reparaties
Caravanmovers
Schadereparaties
Airco
... Ruilstation
gasflessen ... Airco
Onderhoud/reparaties
Voortenten
Schadereparaties
Accessoiresshop
Caravanmovers
Occasions
-Tevens:
Ruilstation
gasflessen
Verkoop
Caravanmovers
Occasions
-- ....Onderhoud/reparaties
-- Caravanmovers
Schadereparaties
Accessoiresshop
Schadereparaties
Airco
gasfl
essen .... Airco
Ruilstation
gasflessen
,00
Caravan
onderhoudsbeurt
. Ruilstation
Onderhoud/reparaties
Voortenten
.
Verkoop
00
.
Ruilstation
gasfl
essen
.
Airco
,00
onderhoudsbeurt
..Schadereparaties
Caravanmovers
.. Occasions
Caravan
onderhoudsbeurt
--Caravan
Airco
Schadereparaties
Accessoiresshop
00
Ruilstation
gasflessen
.
Onderhoud/reparaties
.
Voortenten
Caravan
onderhoudsbeurt
. Caravanmovers
. Occasions
00
,
Caravan
onderhoudsbeurt
.. Ruilstation
gasfl
essen
.
Airco
onderstelbeurt
Schadereparaties
00
-Caravan
Ruilstation
gasflessen. Accessoiresshop ,00
onderstelbeurt
Caravan
onderstelbeurt
onderhoudsbeurt
onderhoudsbeurt
00
.
Caravanmovers
. Airco
Occasions
.
Ruilstation
gasfl
essen
.
00
Caravan
onderstelbeurt
Caravan
onderhoudsbeurt
00
,
Caravan
onderstelbeurt
. Caravanmovers
. Occasions
onderhoudsbeurt
00
00

16130228-514156
DX Grootebroek
www.adautobedrijfpeerdeman.nl
00
1613
DX
Grootebroek
www.adautobedrijfpeerdeman.nl
www.caravancenterpeerdeman.nl
0228-514156¤ 185
www.caravancenterpeerdeman.nl
www.adautobedrijfpeerdeman.nl
185 00
0228-514156¤
€
195,
www.caravancenterpeerdeman.nl
,00
Caravan
onderstelbeurt
www.adautobedrijfpeerdeman.nl
€ 195,
¤
185
100
www.caravancenterpeerdeman.nl
100
¤
185
www.adautobedrijfpeerdeman.nl
€
100,
195,
€
100,
www.caravancenterpeerdeman.nl
195,
¤
100
185
Caravan
onderstelbeurt
00
Bedrijfsweg
8,
1613
DX
Grootebroek
www.caravancenterpeerdeman.nl
¤
100
Caravan
onderstelbeurt
€
100,
Caravan
onderhoudsbeurt
00
Bedrijfsweg 8,onderhoudsbeurt
1613 DX Grootebroek
€ 195,
¤
185,,00
Caravan
Caravan
onderstelbeurt

Caravan onderhoudsbeurt
Caravan onderstelbeurt

€ 195,
¤ 100
€ 100,

€
100,
¤
100,00
€
195,
€ 100,
¤
100BOVAG
,00
BOVAG
€ 100, AMR
AMR

AMR
Telefoon
0228
51 41DX
56,Grootebroek
fax 0228 51 63 04
Bedrijfsweg
8, -1613
00
51 63
63 04
04
Telefoon 0228
0228onderstelbeurt
- 51 41 56, fax 0228 51
Caravan
00
E
-mail: info@caravancenterpeerdeman.nl
Bedrijfsweg
8, -1613
Telefoon
0228
51 41DX
56,Grootebroek
fax 0228 51 63 04
AMR
E-mail:
E
-mail:info@caravancentrumpeerdeman.nl
info@caravancenterpeerdeman.nl
Bedrijfsweg
8, 1613 DX Grootebroek
Caravan
onderstelbeurt
Bedrijfsweg
8,
1613
DX
Grootebroek
E-mail: info@caravancentrumpeerdeman.nl
Telefoon
0228 - 51 41 56, fax 0228 51 63 04
00
AMR
Bedrijfsweg
Telefoon
0228
51 41DX
56,
faxC0228
51
04
W
W W.
C8,A--1613
R
AGrootebroek
N
E N51
T 63
E63R04
PEERDEMAN.NL
Telefoon
0228
51AV
41 56,
fax
0228
E
-mail:
info@caravancenterpeerdeman.nl
W
W
CCA
A
CC
E0228
N
T51
RE
U
M
MA
AN
N .. N L
WW.
W.
R
AN
N
EN
T
PPEEEERRDDEEM
Telefoon
0228
51AV
41DX
56,
fax
63R
04
Bedrijfsweg
8,A-RAV
1613
Grootebroek
E-mail:
info@caravancentrumpeerdeman.nl
W
W W.
CA
AN
C E N T R U M P E E R D E M A NAMR
.NL
E
-mail:
info@caravancenterpeerdeman.nl
Bedrijfsweg
8, RAV
1613 DX
Grootebroek
E-mail: info@caravancentrumpeerdeman.nl
Telefoon
0228
51
41
56,
fax
0228
51
63
04
Bedrijfsweg
8,A-1613
W
W W.
C8,
R
AGrootebroek
N
E N51
T E63R04P E E R D E M A NAMR
.NL
Telefoon
0228
51AV
41DX
56,
faxC0228
Bedrijfsweg
1613
DX
Grootebroek
W
W
W.
CCA
RAV
A
N
CC
E0228
N
T51
R 63
URM
PEEEERRDDEEM
MA
AN
N .. N
NL
E
-mail:
info@caravancenterpeerdeman.nl
W
W
W.
A
R
AV
A
N
E
N
T
E
P
L
Telefoon
0228
51
41
56,
fax
04
E-mail:
info@caravancentrumpeerdeman.nl
W
W W.
C A -RAV
Nfax
C E0228
N T51
RU
Telefoon
0228
51 41A
56,
63M
04P E E R D E M A N . N L
E -mail: info@caravancenterpeerdeman.nl
E-mail:
info@caravancentrumpeerdeman.nl
W
W W.
C A R AV A N C E N T E R P E E R D E M A N . N L

Caravan onderhoudsbeurt
Caravan8, onderstelbeurt
Bedrijfsweg
1613 DX Grootebroek
Bedrijfsweg 8, onderstelbeurt
1613 DX Grootebroek
Caravan

Telefoon 0228 - 51 41 56, fax 0228 51 63 04
Telefoon 0228 - 51 41 56, fax 0228 51 63 04
E -mail: info@caravancenterpeerdeman.nl
E-mail: info@caravancentrumpeerdeman.nl

BOVAG
BOVAG
BOVAG
BOVAG
W W W. C A RAV A N C E N T R U M P E E R D E M A N . N L

BOVAG

WWW.CARAVANCENTERPEERDEMAN.NL
W W W. C A RAV A N C E N T R U M P E E R D E M A N . N L
W W W. C A R AV A N C E N T E R P E E R D E M A N . N L

WWW.CARAVANCENTRUMPEERDEMAN.NL

Beter lopen dan fietsen
Met de kermis gingen ze altijd bij
elkaar slapen. Op deze manier
konden ze met de fiets naar de
kermis. Maar met de fiets terug
was een ander verhaal. Soms zag
je dan het paaltje niet. En als je
viel met de fiets of als je van de
bagagedrager afviel keek je snel
even om je heen om te kijken of
niemand je ziet. Om echte ongelukken te voorkomen gaan ze nu
maar lopen. Alleen Saskia Nan
komt dit jaar met de auto want zij
drinkt dit jaar niet vanwege haar
zwangerschap. Voor Debbie is het
haar eerste kermis met haar
vriend. Een voordeel voor hem hij

mag met allemaal vrouwen opstap
want de anderen gaan of apart of
niet naar de kermis. Monique
moet werken maar hoopt dit jaar
nog naar de kermis te gaan.
Roze maandag
Kermismaandag krijgt net als in
Lutjebroek met de kindermiddag
in de Florabar een thema kleur.
Omdat men veel meisjes verwacht heeft men deze dag uitgeroepen tot roze maandag. Jolanda, Monique,Saskia, Llilian,
Saskia en Debbie wensen iedereen een hele fijne kermis toe en
geniet met mate.
Trude Buijsman.

Jolanda met Lilian.

Winnaars oproep
kermisfoto(s)
Tiny Volten, Boerhaavestraat 62, Bovenkarspel
Piet Bakker, adres niet bekend, Bovenkarspel
Maak ook kans op een kadobon en stuur uw kermisfoto(s)
van de kermissen van Grootebroek, Wervershoof
en Lutjebroek naar info@streker.nl

KERMISKR ANT BOVENKAR SPEL 2 0 1 3

DEINUM’S
CATERING
Verzorgt
uw catering
Voor
bedrijven,
particulieren
en met
de kermis

WWW.DEINUMSCATERING.NL
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Veel plezier
KERMISKR ANT BOVENKAR SPEL 2 0 1 3
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Wie zijn dit?

Wanneer u één of meerdere personen op deze foto herkent
maakt u kans op een kadobon. Oplossing sturen naar:
Kerremus Bovenkarspel, Schoutsland 5, 1619 DM Andijk.
Of mailen aan: info@streker.nl

op de Kerremus

KERMISKR ANT BOVENKAR SPEL 2 0 1 3
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