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Kermis 2015:
de Superhelden van Amstel
De grootste en leukste kermisborrel van Bovenkarspel is
natuurlijk op maandag 6 april
in het Vereenigingsgebouw.
Het kermiscomité is eruit! Na
veel overleg en natuurlijk iedere keer onder het genot van
een biertje, is de organisatie
rond en het thema bekend: De
Superhelden van Amstel. De
bekende brunch en de swingo
ontbreken zeker niet en ook de
beste feestband van Nederland:
Session is weer aanwezig.
Ook dit jaar is de organisatie van
tweede paasdag / kermisdag in
het Vereenigingsgebouw een
initiatief van het kermiscomité:
Robert Appelman, Cor Duijs,
Mike Wieten, Jordy Kok, Nico
Schinkel en Michel Bos.
Brunch
Vanaf 12.00 uur gaan de deuren
van het Vereenigingsgebouw
open voor de brunch. Het kermiscomité heeft vorig jaar voor
het eerst de lange tafels en stoelen ingeruild voor statafels. “Dit
vervolg op pag. 3

Nico Schinkel, Mike Wieten, Cor Duijs, Robert Appelman en Jordy Kok. Niet op de foto: Michel Bos.
De bekende brunch en de swingo zullen zeker niet ontbreken.

Smaakmakers
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 allemaal
Vorig jaar hebben we een bijzonder jaar gehad. U zult zich
afvragen waarom ik dit zeg. Het kermiscomité had besloten
om het eens anders te doen. Dat betekende dat de brunch
werd aangepakt. Geen lange rijen met tafels meer, maar statafels. Geen race meer, maar een kermisswingo. Ook investeren in een wat duurdere band.
Al deze beslissingen bleken een treffer te zijn geweest. Het
was ontzettend gezellig en iedereen was razend enthousiast.
Met name de band en de kermisswingo waren voltreffers.

Wij wensen Bovenk
ar

spel een mooie kerm

is!
Raadhuislaan 23
1613 KR Grootebroek

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

www.keukencentrumstedebroec.nl

‘Never change a winning theme’ zou ik zeggen en daarom is
er dit jaar bijna hetzelfde programma. Alleen Bassie en Bobo
zijn programma technisch gesneuveld. Dat betekent dat degene die er vorig jaar niet bij zijn geweest een herkansing
krijgen. Deze opzet verdient het dat er veel meer mensen
komen. Dus tot ziens op maandag 6 april in het Vereenigingsgebouw vanaf 12.00.
Cor Duijs
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Wij wensen
Bovenkarspel
fijne
kermisdagen!
De Star 11
1601 MH Enkhuizen
Telefoon 0228 - 32 03 40
Fax 0228 - 32 02 51
www.bouwbedrijf-sikkens.nl

van den Mosselaar
Modeschoenen
Hoofdstraat 226 Bovenkarspel
T: 0228 5114 35
E: info@vandenmosselaarschoenen.nl
W: www.mosselaarschoenen.nl
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gaf meteen een gezellig borrel
idee. Iedereen was er enthousiast
over dus dat gaan we dit jaar weer
zo doen”, legt Robert Appelman
uit. Maar er staat nog een verandering op de planning. Voor het
eerst dit jaar is feest DJ Cees
Weel aanwezig. Hij staat tijdens
de brunch geramd voor gezellige
(kermis)muziek voor jong en
oud. Kaarten hiervoor kosten
slechts € 5,-- en zijn vanaf nu
verkrijgbaar via www.kermisbovenkarspel.nl. Hiermee ben je
meteen VIP van de leukste kermisborrel/brunch en krijg je een
gratis swingokaart.
De beste feestband van
Nederland
Na de brunch betreedt de beste
feestband van Nederland het
podium. We hebben het natuurlijk over Session. Het kermiscomité heeft deze band vorig jaar

voor het eerst naar kermis Bovenkarspel gehaald. De tent ging
uit zijn dak, dus ze komen terug.
Al snel komen de herinneringen
van vorig jaar naar boven. “Naast
dat ze de beste muziek spelen,
zien ze er ook nog eens goed uit.
Ik geloof dat de zangeressen , de
zanger en de band per persoon
minimaal vier keer ten huwelijk
is gevraagd”, lacht Cor. “Dirk
Berkhout had het helemaal mooi
aangepakt. Die probeerde het
eerst met één bos tulpen bij één
van de zangeressen. Toen hij
haar telefoonnummer niet kreeg,
liep hij weg. Een tijdje later
kwam hij terug met een bos tulpen zo groot als 6 bossen bij elkaar. Ook had hij op zijn buik
geschreven: Ik wil met je trouwen, mag ik je telefoonnummer?
Dat ze fantastisch muzikaal zijn,
was al duidelijk, maar dit bewijst
ook dat het aanzicht op het po-

dium dus ook fantastisch is”,
lacht het comité.
Kermisswingo
Session speelt in totaal drie sets.
Tijdens hun pauzes en na afloop
van Session organiseert het kermiscomité weer de kermisswingo. Een swingo is een muzikale
bingo. In plaats van het draaien
van getallen worden er nu korte
fragmenten van allerlei (kermis)
liedjes ten gehore gebracht. Staat
dit liedje op de swingokaart dan
kruist men deze weg. Bij een
volle swingokaart zijn er prachtige Amstel prijzen te winnen!
Niet alleen als je foute bingo
hebt, moet je een liedje zingen,
maar ook als je niet goed oplet en
wel bingo hebt! “We waren bezig
met de swingo en na de nodige
Nederlandstalige hits wisten wij
volgens ons systeem dat er iemand swingo moest hebben, en

wel lootje 248. Dave Appelman
had niet door dat hij met dat
lootje dus al lang een prijs had
gewonnen”. Cor liep de zaal in
met de microfoon om te vragen
wie nummer 248 had. “Toen had
Dave het pas door. Voor straf
moest hij dus ook een liedje zingen, maar hij stond te beven als
een rietje dat hij alleen nog maar
la la la kon meezingen”. Naderhand heeft hij natuurlijk nog wel
zijn gewonnen Amstel-prijs in
ontvangst mogen nemen!
Gratis bier
Onderdeel van de kermisborrel
van het kermiscomité is het
“sponsorbier”. In samenwerking
met verschillende bedrijven uit
de regio geeft het kermiscomité
vanaf 14:00 uur gratis bier weg.
Vanaf dat moment geldt: 2 halen, 1 betalen! Bedrijven of
vriendengroepen kunnen voor €

120 een vaatje bier sponsoren en
er wordt net zo lang gratis bier
weggegeven tot de gesponsorde
vaatjes leeg zijn. De logo’s van
de bedrijven die sponsoren worden de hele dag getoond in het
Vereenigingsgebouw.
Dus
mocht je nog een familielid of
vriend hebben met een eigen
bedrijf? Schroom dan niet om te
vragen of ze ook jouw gratis bier
willen sponsoren!
Het Vereenigingsgebouw staat
maandag 6 april vanaf 12:00 uur
geramd voor een gezellige kermismiddag. Kom in je leukste of
gekste Superheld outfit naar het
Vereenigingsgebouw. Met een
lekkere kermisbrunch, de beste
feestband van Nederland, gratis
bier en een gezellige kermisswingo wordt het weer ouderwets
kermis in Tuf Tuf! www.kermisbovenkarspel.nl

Lente
De klok is vorige week vooruit gegaan. De
avonden zijn weer heerlijk lang. De lente is
begonnen en dan is er weer tijd voor de kermis. Mijn opa zei altijd de kouwe kikker kermis.
Het betekend dat vele jongeren weer naar
het Vereenigingsgebouw trekken. Want kermis vier je in deze contreien in het café. In het
zuiden van Nederland is de kermis veel meer
bij de attracties. Het feest zoals wij die vieren
kennen ze helemaal niet. Het lijkt een beetje
op hun carnaval. Op de kermis spreek je veel
vrienden, heb je goede muziek en een lekker
biertje. Wat wil je nog meer. 4 Dagen feest.
Voor de maandag heeft het kermis comité
weer een prachtig programma neergezet.
Overdag is de entree gratis. Je kunt zo naar
binnen lopen. Vorig jaar is er een nieuw concept uitgedacht wat geweldig aansloeg. Niet
meer aan lange tafels brunchen maar aan
statafels en een buffet. Het voordeel was dat
je veel meer rouleerde. Daarna hadden ze
swingo. Dit was helemaal een topper. Iedereen bleef feesten in het Vereenigingsgebouw.
Ze gaan dit jaar op herhaling met de superhelden van Amstel. Het weer is echter nog niet
zodanig dat je van lente kunt spreken. Geen
kermisweer. Het is koud. Weinig zon. Het is

nog geen voorjaar. Toch gaat de natuur zijn
gang. De narcissen bloeien volop. De eerste
lammetjes zijn er al. Straks zie je de jonge
eendjes weer zwemmen. Natuur gaat zijn eigen gang. Ooit hebben we een bord geplaatst
voor Oos Joos de band die optrad in het
Vereenigingsgebouw, op de hoek van de
Drechterlandse weg en de Veilingweg. Na het
optreden hebben we het bord weggehaald
maar de palen zijn blijven staan. Wat schets
mijn verwondering er groeien nu bomen tussen de palen. Het wordt zelfs een bosje.
Vanwege de palen wordt daar niet gemaaid
en dan krijgt de natuur de ruimte en zorgt zelf
voor de vegetatie. Steeds willen veel mensen
de natuur regelen maar neem van mij aan de
natuur is veel sterker dan iedereen denkt. Al
is het alleen maar de aantrekkingskrachten
tussen 2 mensen. Vele liefdes ontstaan met
kermis. Sommige mensen trouwen daarom in
het Vereenigingsgebouw, welke een trouw
locatie is, omdat ze elkaar daar voor het eerst
hebben ontmoet. Ja, met kermis kom je vaak
je partner voor de toekomst tegen. Ik in ieder
geval wel.
Geniet er met volle teugen van.
Groetjes Trude

KERMISKR ANT BOVENKAR SPEL 2 0 1 5

WOONWINKEL
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EEN MOOIE WERELD CREËREN EN
MENSEN LATEN GENIETEN, DAT IS DE
ESSENTIE VAN ONS VAK!
Woonwinkel ’t Klooster is een unieke interieurwinkel in een voormalig Klooster
en heeft een creatief interieurbedrijf voor totaaladvies, ontwerp en realisatie!

INTERIEUR
STYLING
ADVIES
interieur
• -styling
• - advies

De interieurwinkel is veel wooninspiratie, prachtige stijlkamers in Kloostersferen,
unieke Kloosterkleuren en verven, mooie producten en decoraties, bijzondere
collecties behang, gordijnen en stoffering, Kloostervloeren, verlichting en
eigentijdse maatmeubelen, alles in een unieke styling met veel liefde en
passie! Een goed verhaal en vakkundig advies zijn de geheime ingrediënten
van onze winkelbeleving en interieurbedrijf en is een avontuur op zich.
Geïnspireerd wordt u zeker, jaloers waarschijnlijk ook!
Nieuwsgierig geworden naar ons bedrijf en onze mogelijkheden?
Maak vrijblijvend een afspraak bij u thuis, uw bedrijf of in onze woonwinkel.
Ons advies is gratis en goud waard!
Wij verwelkomen u graag bij ons in ‘t Klooster te Bovenkarspel.
‘t Klooster

Openingstijden

Hoofdstraat 199
1611 AE Bovenkarspel

Verf en advies buiten de openingstijden
bel de verf- en advieslijn 06-53277233.

Telefoon

Woensdag
Donderdag

0228-518991
06-53277233

Vrijdag
Zaterdag

info@woonwinkeltklooster.nl | www.woonwinkeltklooster.nl

10.00
10.00
19.00
10.00
10.00

-

17.00
17.00
22.00
17.00
17.00

uur
uur
uur
uur
uur

Volg ons ook op:
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●
●

Voor al uw binnen en buiten
schilderwerk
Leveren en plaatsen van
isolatie glas
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●
●

op schilderwerk voor woningen
ouder dan 2 jaar
Maak nu al gebruik van de winter
schilder korting (voor binnen
schilderwerk)

Murillostraat 45 - 1611DB - Bovenkarspel - Tel: 06 549 052 73

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

Focwa garantie

garantiebedrijf
staat garant voor vakmanschap
•
•
•
•
•
•
•
•

wenst iedereen een
kermis toe!

super

Maandag 6 en dinsdag 7 april
draai ik tijdens kermis Bovenkarspel
in het Verenigingsgebouw. Tot dan!
Tel. 06 13 57 79 51 info@djceesweel.nl www.djceesweel.nl

2 jaar durende garantie op de kwaliteit
van het schadeherstel en zonodig
volledige overname van de fabrieksgarantie op de gerepareerde carrosseriedelen.

• tectileren
uitdeuken
• snelle reparatie
richten
• restauratie oldtimers
spuiten
• inbouw van zonnedaken
vinyldaken
• voor u gratis vervangende auto
ruitenservice
• voorschieten schadebedrag overbodig
caravanservice
• gegarandeerde reparatiekwaliteit
undercoating
volledige schade-afwikkeling met alle maatschappijen
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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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Is er tijd voor de kermis
met een loonbedrijf?
bladzijde 7

Vaak zie je op zondag grote tractoren
rijden, moet dat nou zullen velen denken. Als loonbedrijf moet je als het weer
het toelaat aan het werk, dan moet je de
gelegenheid pakken. Maar is dit met de
kermis ook zo?

Om dit aan de weet te komen heb ik maar
eens een bezoekje gebracht aan de firma
Kok. Een echt Bovenkarspels bedrijf. Gestart in 1932 als loonbedrijf, daarvoor een
tuinbouwbedrijf. De eerste 2 wielige trekker waarmee het bedrijf is gestart staat nog
steeds in de schuur alleen niet meer compleet. Tot eind jaren 90, tot de Rozeboom
klaar was, is er gevaren. De laatste vaarklant was Paulus de Wit. Het bedrijf is niet
alleen werkzaam in West-Friesland maar
ook in Groningen, Drenthe en nog meer
provincies. Iedereen die graag door dit
bedrijf zijn bollen wil laten planten of
rooien kan een beroep op het bedrijf doen.
Ze zijn zelfs een aantal jaren in Chili en
Polen geweest. Een klein bedrijf maar
bekend in alle windstreken. Het bedrijf
bestaat uit Marco Kok, de eigenaar en de
werknemers Johan, Bart, Marcel en Jelle.
De Kermis
Iedereen gaat van jongs af aan naar de
kermis. Maar vaak de maandag niet zo
lang. Marco: Als ik om 9 uur `s avonds

De Bovenkarspelse kermis valt altijd op een andere datum en we hebben het nog niet gehad dat we met de Paasdagen moesten werken.

Kermisprogramma 2015

Kermisprogramma 2009
Zaterdag 11 april

Vrijdag 3 april
MAINSTREET
Zondag 12 april
21.00 uur Het leven is een sprookje DJ JESPER
10.00 uur
EERSTE DEUNTJE
Zaterdag 4 aprilDJ COR D.
16.00 uur
22.00
DE GEKKO’S
21.00
uur uur
MIJN BROER
EN IK
Maandag 13 april
Zondag
5 april
15.00 uur
FAMILIE MATINEE
10.00
EERSTE
17.00
uur uur
ANITA
& DEUNTJE
BIANCA
17.00
DJ COR D.
21.00
uur uur
PARADISE
Dinsdag 14 april
21.30
uur
FLASHBACK
20.00 uur
KARAOKE SHOW
Maandag
6 april
Alle dagen
gratis
toegang!
15.30 uur
FAMILIE MATINEE
Graag tot ziens in de Flora Bar!!!
17.30 uur
PATRICK BOUQUET
21.30 uur
DJ PETER
Dinsdag 7 april
20.00 uur
MARIO
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 vrijdag, zaterdag, maandag en dinsdag geopend vanaf 15.00 uur.
Op zondag zij wij al om 10.00 uur geopend voor het Eerste

Deuntje!

Tijdens de kermis is onze keuken geopend voor broodjes en snacks.

Allemaal een beste kermis toegewenst!
www.florabar.nl

naar bed ga ben ik de volgende morgen wel
weer fris. Maar als ik pas om 1 uur ga dan
ben ik de dinsdag de gehele dag van de rel.
Toch moet er soms diezelfde dinsdag weer
worden geplant. Bart heeft dit jaar vrij op
dinsdag, er is een invaller geregeld. Maar
bij calamiteiten staat hij zijn mannetje. Dit
is al meer gebeurd, vertelt hij. Maar als ik
dinsdag om half 6 ’s morgens weg moet en
ik ben de dag daarvoor laat thuis gekomen,
ben je nog niet nuchter. Gelukkig rij ik
altijd mee. Het werk moet doorgaan. De
Bovenkarspelse kermis valt altijd op een
andere datum. We hebben het nog niet
gehad dat we met de Paasdagen moesten

werken. Er is altijd een droge periode geweest zodat we niet in de knel kwamen
met het werk. Maar theoretisch zou het
kunnen zijn dat we moeten werken. En ja,
dan zal er gewerkt moeten worden en dus
geen kermis. Wel gebeurt het dat we op
maandag werken, maar gelukkig bijna
nooit, zegt Bart. Maandag is altijd erg
gezellig. Het geluid is niet zo hard en je
kunt elkaar verstaan.
Statafels en happy hour
Vorig jaar zijn we helemaal niet meer
naar de echte kermis geweest maar zijn
we in het Vereenigingsgebouw gebleven.

vervolg op pag. 10
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wenst
Bovenkarspel
een
hele mooie
kermis
Bakkerij Rood  •  Westerstraat 81  •  1601 AD Enkhuizen  •  telefoon 0228 - 31 28 35

erheidsweg 21, 1613 DZ Grootebroek
KERMISKR ANT BOVENKAR SPEL 2 0 1 5

foon 0228-515 051
0228-520 522

Autobedrijf Van Laar
Autobedrijf Van Laar

Nijverheidsweg 21, 1613 DZ Grootebroek
Telefoon

0228-515 051

Mail

info@autovanlaar.nl

Fax
0228-520
Nijverheidsweg
21, 1613522
DZ Grootebroek

Telefoon

0228-515 051

Mail

info@autovanlaar.nl

info@autovanlaar.nl
Fax

MEERVOUDIG NEDERLANDS KAMPIOEN

IJssalon Vivaldi
hét adres voor
Vers Ambachtelijk schepijs

bladzijde 9

0228-520 522

Tevens verhuur van ijswagens

Vivaldi Hoorn
Gedempte Turfhaven 22
1621 HE Hoorn
0229-248953

Vivaldi Bovenkarspel
De Middend 92
1611 KT Bovenkarspel
0228-520237
www.ijssalonvivaldi.nl

Vivaldi Enkhuizen
De Dijk 2
1601 GJ Enkhuizen
0228-528784

Het personeel van Karel
Bolbloemen bv wenst iedereen
een prettige kermis.
Met Paas zet je tulpen in een vaas!
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Daar heeft het kermiscomité
een ander concept bedacht. Allemaal statafels en happy hour.
Door de statafels sta je minder
vast aan je plek waardoor je veel
meer mensen spreekt vult Johan
aan. Ja, daardoor is het rondje
echte kermis erbij ingeschoten.
We deden altijd de kamelenrace
op de kermis. Soms werden we
uitgenodigd om de kamelenrace
zelf te presenteren. Het was een
hoogtepunt van de kermis. Ook
hebben we geen raketavondjes
meer want de temperatuur hebben ze in het Vereenigingsgebouw veel beter in de hand.
Hoewel die raketjes wel erg
goed smaakten.
Taxi
Wij gaan altijd met de taxi
naar de kermis. Jammer genoeg is het al een paar keer
gebeurd dat er een lange rij
voor het Vereenigingsgebouw

Vorig jaar zijn we helemaal niet meer naar de echte kermis geweest maar zijn we in het Vereenigingsgebouw gebleven.
stond die er niet in mocht,
want vol is vol. Wij zijn maar
door gereden naar Van Rooijen, vertelt Marcel.

Het is jammer dat we geen voetbalwedstrijd meer hebben zoals vroeger tussen de bedrijven van Karel en de Wit.

Foto aangeleverd.

KERMIS
VOORDEEL

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

Mijn buurt, mijn Spar

van
13,79

Amstel bier 999*
voor

krat a 24 flesjes

Spar Schrama - Boerhaaveplein 7 1611 EP Bovenkarspel - tel: 0228 - 521258 - email: Schrama@despar.info
Maandag t/m Vrijdag open van 8:00 tot 20:00 - Zaterdag van 8:00 tot 18:00
*Maximaal 4 kratten per klant actie geldig van 30-03 2015 t/m 04-04 2015

Marco, Bart en Johan hebben altijd
veel kermisborrels. Iedereen is
soms al vol voor ze in het Vereenigingsgebouw komen, maar dat
maakt niet uit. Vroeger gingen we
wel eens met de taxi van kermisborrel naar kermisborrel, vertelt
Marco. Ook al was de volgende
kermisborrel aan de overkant van
de straat, dan ging de taxi eerst een
blokje omrijden om ons aan de
overkant weer af te zetten. Taxibedrijven moeten tenslotte ook wat
verdienen tijdens de kermis. Jelle
gaat met Pasen naar de camping.
Soms alleen even op dinsdag even
een biertje halen.
Van vroeger tot nu
Marco woonde vroeger voor het
CNB terrein waar de kermis altijd
stond. 2 Weken voor Pasen werd
de kermis al opgebouwd, geverfd
en er werd onderhoud gepleegd.
Marco en zijn vrienden gingen
altijd helpen. Met de kermis waren zij `s morgens vroeg op het
terrein te vinden om het geld en
de muntjes die verloren waren
weer op te rapen. Vooral onder
de beunen bij de kassa lagen altijd
veel geld en kermismuntjes. Op
deze manier konden ze gratis
naar de kermis.
De kermis staat nu bij de IJsbaan.
Tijdens de kermis kan het sneeuwen of hagelen maar ook prachtig
weer zijn zodat je in je korte broek
loopt. Het is jammer dat er geen
kroeg bij staat. Het zou leuk zijn
als de kermis weer op de Hoofdstraat zou staan. Bart: Dan gaan we
weer naar de kamelenrace. Want
dan loop je zo de kermis op. Het is
jammer dat we geen voetbalwedstrijd meer hebben zoals vroeger
tussen de bedrijven Karel en de
Wit. Eerst voetballen, dan naar de
kermisborrel, dat was vroeger voor
ons het hoogtepunt van de kermis.
Maar ja alles verandert.
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Groothandelsmarkt 17
1681 NN Zwaagdijk-Oost
Tel.: 0228 - 56 50 60
Fax: 0228 - 56 50 65
E-mail: info@vogelagf.nl
www.vogelagf.nl

kermis !
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APK-keuring
vanaf

34,-

Volledig onderhoud voor alle merken en typen

Gruba Auto & Bandenservice
Industrieweg 44, 1613 KV Grootebroek
E-mail: info@gruba-grootebroek.nl

Tel.: 0228 - 511 888

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag: 08.00 - 17.00 uur Zaterdag: 08.30 - 12.00 uur

Germaco wenst
iedereen
een kleurrijke
kermis toe!
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Nico Schinkel gaat voor de vierde
keer winst bij het Eerste Deuntje
Zoals bijna iedereen wel weet
houdt de Florabar in Bovenkarspel tijdens kermis op Eerste
Paasdag het Eerste Deuntje
vanaf 10.00 uur. Degene die als
eerste aanwezig is wordt beloond met een halve meter bier.
Dit liet Nico Schinkel zich geen
tweede keer vertellen. Drie jaar
geleden vertrok hij om 08.00
uur naar de Florabar en hij was
de eerste. Omdat hij nog twee
uur moest wachten, had hij een
fust bier en plastic bekers in de
aanslag. Zittend op de stoep
wachtte hij de uren af en de
eerste winst was in the pocket.
Auto andersom
Twee jaar geleden was Nico niet
alleen en had Dennis Ligthart
meegenomen. “We gingen rond
dezelfde tijd heen en op de heenweg waren we met de auto. Omdat Dennis reed en hij voor de
deur stopte kon ik snel uitstappen
en was ik weer het eerste. Dennis
vond dus dat we in het vervolg de
auto maar andersom moesten
parkeren”! Veel mensen die om
10.00 uur niet bij het Eerste
Deuntje maar wel in de kerk willen zijn, fietsen langs de Florabar.

Nico Schinkel met een meter bier.
vervolg op pag. 15

Nieuw bij Decohome Bloemendaal!

Meer sfeer in uw interieur?
Kom naar Deco Home

• 1 in communicatie
• 1 in kwaliteit
• 1 in service
• 1 in klantgerichtheid

Wilt u ook uw woning
succesvol verkopen?
Verf

Behang

Raamdecoratie

Paasaktie!
vrijdag 3 en
zaterdag
Onze
winkel is 4 april
uw inspiratiebron

BRYNXZ woonaccessoires
10% korting*

* op accessoires

Diverse soorten laminaat, PVC-laminaat
Gordijnen

Vloeren

Ook uw adres voor:
St.- Jansstraat
32-34, 1601 HE
VERF
BEHANG - VLOERBEDEKKING
Enkhuizen
RAAMDECORATIE
- LAMINAAT
0228 - 312 258
St. Janstraat 32-34, 1601 HE Enkhuizen

0228 - 312 258
www.decohomebloemendaal.nl
www.decohomebloemendaal.nl

Helma Kuipers, Corné van Dis, Leonie Hoff, Edward Roozendaal en Annemarie Kat

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
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“Dan zitten wij daar 'mooi aan' en
dan zie je ze opkijken en nadenken ‘Wat is dit nu’?”. Nico merkte
dat de rest van de kermisgangers
al eerder aanwezig waren dan
vorig jaar, maar de eerste plaats
was nog steeds voor hem!
Pannekoeken
Omdat alleen bier toch wel hongerig maakt als je moet wachten,
hebben de mannen het vorig jaar
anders aangepakt. Ondanks dat
ze om 04.30 uur in bed lagen,
vertrokken ze even vroeg als altijd naar de Florabar, maar nu
inclusief een gasstel en stoelen.
“Pannenkoekbeslag mee en bakken maar! Ook de stoep waren we
zat, dus het wachten werd zo een
stuk aangenamer. Omdat we nog

Voorpret op de komende kermis is al begonnen.
veel pannenkoekbeslag over hadden heb ik het maar te koop gezet
op Marktplaats”, lacht Nico. En
geloof het of niet, weer was hij de
allereerste bij het Eerste Deuntje.
De halve meter bier was dus weer
dik verdiend!

Omdat Nico twee uur moest wachten, had hij een fust bier en
plastic bekers in de aanslag.
Foto aangeleverd.

Barbecue, saus en bier
Omdat dit vorig jaar zo goed
beviel is niet alleen de groep
uitgebreid maar ondertussen

Kermis Bovenkarspel

Foto's: KD/De Streker.

wordt van het wachten ook een
feestje op zichzelf gemaakt. Samen met Huub Laan, Axel Rood,
Dennis Ligthart, Dirk Berkhout
en Kevin Oud gaat Nico op Eerste
Paasdag in alle vroegte weer op
weg naar de Florabar. De partytent, het bier en de barbecue
staan al klaar. “In alle vroegte
lekker aan de biefstuk, hamburgers en de saus. Ik denk dat we
ook maar eens over een standje

na gaan denken waarin we het
ook kunnen gaan verkopen, want
het wordt al steeds vroeger erg
druk”, lacht Nico. Voor vier keer
op rij gaat Nico in ieder geval
voor de eerste plek en de halve
meter bier. Nog een paar dagen
wachten en dan is het zover.
“Lekker kermis vieren, kermisborrels bezoeken, de kroeg in en
het Eerste Deuntje, we hebben er
weer zin in”!

Blote Voeten
Pad
Doe je schoenen uit en ga mee!

Superheld of niet?
Bij ons krijgt u altijd
super veel voordeel!

Niet alleen tijdens kermissen bieden wij particulieren en ondernemers
financiële rust en zekerheid. Ook erna werken onze persoonlijke
service en maatwerkoplossingen super doeltreffend op financieel en
verzekeringstechnisch gebied in veel persoonlijke levens.
Ook ervaren hoe wij voor u altijd waardevol advies en super veel voordeel
kunnen bieden? Kom gerust eens langs. Superheld of niet.

Wij wensen alle kermisgangers een ‘heldhaftige’ kermis!
Univé Hollands Noorden
Kantoor Bovenkarspel
De Tuin 19
1611 KR Bovenkarspel
T 0227 - 72 72 00
E bovenkarspel@unive.nl

Volg en ‘like’ ons op:
facebook.com/
univehollandsnoorden
twitter.com/Unive_HN

www.univehollandsnoorden.nl

Financiële rust en zekerheid!

Op het blote voeten pad zul je ervaren hoe het is
om weer contact te hebben met de grond.
Wat kun je verwachten op dit pad:
Uitdagend
Voelen
Ruiken
Proeven
Zien
Omdat we door en langs agrarisch landschap gaan waar fruit,
kruiden e.d. staan. U kunt de agrarische sector proeven en ruiken.
Toegangsprijs is € 5,00 p/p.
Kinderen tot 12 jaar € 4,00.
Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding.
Gouwe Voeten, de Gouw 11,
1611 BS Bovenkarspel.
Info tel: 06 - 36 17 17 78
www.gouwevoeten.nl
Open van woensdag t/m zondag van 10–18 uur,
in juli en augustus alle dagen open.
Buiten de zomerperiode ook alle dagen geopend
op feestdagen en in vakanties
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Verkeersschool

KEVIN KOK
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Hoog slagingspercentage

KERMIS K
NALLER!!
10 uur vo
or € 350
BE voor €
450

Ga jij ook voor kwaliteit?
Verkeersschool KEVIN KOK
info@kevinkok.nl
Telefoon 06-23 03 41 42
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Kavel tot Droomhuis
Professionele begeleiding

Onder architectuur
ontworpen
Afgestemd op uw woonwensen
Voor meer informatie www.kuinbv.nl
info@kuinbv.nl

AANNEMINGSBEDRIJF

KUIN bv

BOVENKARSPEL

0228-511313
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Het Baderie Comfort

De slimste vorm
van genieten
Wij
u
wensen
Prettige
n!
e
g
a
d
s
i
Kerm

WATERDICHTE WANDEN
HYGIËNISCH
VOEGLOOS
Verkrijgbaar in allerlei kleuren en prints.
Baderie Laan Nijverheidsweg 1, Grootebroek
T. 0228-515438 - www.baderielaan.nl

bladzijde 18

KERMISKR ANT BOVENKAR SPEL 2 0 1 5

bladzijde 19

Kermis vieren doe je bij De Buren
Eetcafé De Buren heeft nieuwe uitbaters! Kelly Cortie (33) en Kim Lumi
(32) hebben vanaf 1 maart dit jaar het
stokje overgenomen van voormalig
eigenaar Mario en zijn vrouw Margot.
In voorgaande jaren was het eetcafé
aan de Peperstraat 31 in Bovenkarspel
tijdens de kermis één dag geopend en
vanaf dit jaar zijn dat er weer twee. De
basis van café De Buren blijft in alle
opzichten verder hetzelfde, maar onder
leiding van Kelly en Kim met een hoop
extraatjes.
Overname
Kelly en Kim waren allebei al jaren werkzaam in Café De Buren toen ze hoorden
dat Mario plannen had om zijn werkzaamheden af te gaan bouwen. Met hun droom
om ooit voor zichzelf te beginnen, hebben
ze met zijn allen veel gesproken en Mario
heeft uiteindelijk in goed vertrouwen besloten om de leiding in handen van Kelly
en Kim te leggen. Zelf staat Mario nog
steeds 100% achter zijn beslissing. “We
hebben het bedrijf 26 jaar lang met veel
plezier gerund, maar of je nu 10 jaar of 30
jaar een bedrijf hebt, de keuze om te stoppen blijft net zo moeilijk”. Maar helemaal
stoppen doen ze niet. Het pand zelf blijft
van Mario en hij zal Kelly en Kim blijven
begeleiden en Margot helpt nog steeds
mee in de bediening. “De Buren moest De
Buren blijven en daar stonden Kelly en
Kim volledig achter”, legt Mario uit. “De
basis blijft dus hetzelfde maar wel met veel
extra’s en dat is de reden waarom ik voor
deze overname heb gekozen”.

Kelly en Kim hebben dit jaar voor twee kermisdagen gekozen. Zondag zal in het teken staan van een heerlijk avondje Hollandse gezelligheid.

Kermis 2015
Zondag 5 april

Dario & Nigel

met top hits zoals: ‘De Clown’
aanvang: 21:00
kaarten te bestellen via
06 - 11 25 06 58 of 0228 - 52 10 90

Dinsdag 7 april

Kermisprogramma
Op zondag en dinsdag staat Eetcafé De
Buren volledig in het teken van de kermis,
en hoe! Op zondag komen Dario en Nigel
naar Bovenkarspel. Nigel heeft onder andere meegedaan aan het TV programma
Bloed, Zweet en Tranen. Ook zijn vader
Dario is zanger en samen zorgen de Jordanezen vanaf 21.00 uur voor een heerlijke
avond Hollandse gezelligheid, met hier en
daar ook een Engelstalige meezinger. Mensen vanaf 25 jaar kennen ongetwijfeld ieder nummer en meezingen hoeft niet maar
mag natuurlijk wel! Kaartjes voor deze
avond kosten € 7,50 en zijn vanaf nu verkrijgbaar. Op dinsdag staat, net als voorgaande jaren, de Broekerhaven Band op
het programma. In voorgaande jaren was
dit zo’n daverend succes, dat deze traditie

uiteraard voortgezet moet worden. Op
dinsdag is het terras vanaf 13.00 uur al
geopend en er staat ook een surprise act
op het programma. Sowieso live muziek
en de rest verklappen we nog niet, maar
het wordt een gezellige middag waar veel
gelachen gaat worden. Vervolgens betreed
de Broekerhaven Band vanaf 17.30 het
podium. En als we kijken naar voorgaande
jaren, kan het niet anders dat het ook dit
jaar één groot feest gaat worden!
Aanvullingen op de kaart en afhalen
Naast de oude vertrouwde gerechten die
op de kaart staan voor lunch en diner,
komen er nieuwe lekkernijen op het menu.
Kelly haar passie voor eten zorgde ervoor
dat ze al enkele jaren ervaring heeft in de
keuken. “We zijn begonnen met zelfge-

vervolg op pag. 21

Aquastop Witgoedservice

WENST IEDEREEN EEN FIJNE KERMIS BOVENKARSPEL

De Broekerhavenband
onze westfriezen topband
vanaf 13:00 terras geopend
met om 15:00 een Surprise Act

www.cafebistrodeburen.nl

REPARATIE & VERKOOP WITGOED

Dichtbij & Optimale service
DE TUIN 1A 1611 KR BOVENKARSPEL

www.koopmetservice.nl
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Jumbo Wood

PAAS
ACTIE!

Houthandel JumboWood
wenst Bovenkarspel
een SUPER kermis toe!
REIDE COLLECTIE
UITGEB

KAPSCHUREN
& VERANDA’S

Tegen inlevering
van deze kortingsbon,
ontvangt u

BIJ AANKOOP
VAN EEN
KAPSCHUUR,
COMPLETE
ZINKEN
GOTEN SET
GRATIS!

Kapschuren s Veranda’s s Buitenkeukens s Buitenvloeren s Tuinschermen
Terrasoverkappingen s Tuinmeubelen s Zwembaden s Speel accessoires

Jumbo Wood

U kunt bij ons
gemakkelijk telefonisch
bestellen en met pin
bij onze chauffeur
afrekenen!

TUINHOUT
EN PALEN!

2.250,00

KAPSCHUREN
& VERANDA’S

VOOR MEER INFORMATIE OVER

Kapschuur type Jumbo
605 x 430 cm nu €

DE KAPSCHUREN

2.000,00

Tegen inlevering
van deze kortingsbon,
ontvangt u

AAN HOUT
OP VOORRAAD
JUMBO’S LAAGSTE
PRIJS GARANTIE

Kapschuren s Veranda’s s Buitenkeukens s Buitenvloeren s Tuinschermen
Terrasoverkappingen s Tuinmeubelen s Zwembaden s Speel accessoires

Elders goedkoper?
Verschil retour!
Kom langs in onze showroom aan
de Tocht 4, 1611 HT Bovenkarspel.
Bestel gemakkelijk en snel op
jumbowood.nl of bel 0228-522444.
OPENINGSTIJDEN
maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur
zaterdag
8.00 tot 17.00 uur

U kunt bij ons
gemakkelijk telefonisch
bestellen en met pin
bij onze chauffeur
afrekenen!

Jumbo Wood

LET OP:
WIJ BEZORGEN DOOR HEEL NEDERLAND!
Bezorgen in de regio bij Jumbowood
altijd gratis.

PAAS
ACTIE!

BEKIJK ONZE WEBSITE

Kapschuur type Evert

TGEBR€EIDE COLLECTIE
605 x 430 cmUInu

DE WERELD

✁

LD
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BIJ AANKOOP
VAN EEN
KAPSCHUUR,
COMPLETE
ZINKEN
GOTEN SET
GRATIS!

✁
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BEKIJK ONZE WEBSITE

Kapschuur type Evert

605 x 430 cm nu €

2.250,00

Kapschuur type Jumbo

605 x 430 cm nu €

2.000,00

VOOR MEER INFORMATIE OVER
DE KAPSCHUREN

Prijslijst met tuinhoutprijzen zijn incl. BTW.

Bekijk onze website voor meer informatie.

REIDE COLLECTIE
UITGEB

P
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maakte friet en hier hebben we al
veel complimenten over gehad”,
vertelt Kelly. “Hiernaast hebben
we een toevoeging op de kaart
met streekproducten zoals zalm
en vlees”. Mocht u geen zin hebben in koken maar wilt ook niet
uit eten gaan, dan zijn alle gerechten van café De Buren ook te
bestellen en af te halen. Bij een
heerlijk zonnetje is ook het terras
geopend. “Overdag lunchen of ’s
avonds lekker borrelen in onze
loungebanken, alles is mogelijk.
We zijn nu van woensdag tot
zondag geopend, vanaf mei zes
dagen per week en in de zomervakantie zeven dagen per week”.
Feesten en partijen in allerlei
arrangementen
“In principe zijn we nu nog op
maandag en dinsdag dicht, behalve op aanvraag en natuurlijk
de dinsdag van de kermis”, vertelt
Kelly. Eetcafé De Buren is zoals
bekend natuurlijk ook af te huren
voor allerlei feestjes en partijen.
“Als oma 80 wordt, een 25-jarig
huwelijk of een sweet sixteen
party, voor jong tot oud kan er

De Broekerhaven Band staat net net als voorgaande jaren op het programma.

Foto's: PL/De Streker.
van alles georganiseerd worden in diverse
arrangementen. Je kunt het zo gek niet
bedenken of het is bespreekbaar. Wat dat
betreft staan Kim en ik voor alles open en
dit kan van kleine tot hele grote groepen”.
Evenementen in de toekomst
Kelly en Kim zijn ook al druk bezig met de
planning voor Moederdag en Koningsdag.
“Tijdens Moederdag organiseren we een
high tea / brunch en op Koningsdag hebben
we een themadag in het teken ‘Ik hou van
Holland’. Op dit moment zijn alle voorbereidingen nog in volle gang, maar op onze
website kan iedereen in de gaten houden
wat er gaat gebeuren”. Ook wordt er in de
zomermaanden meerdere keren live muziek geregeld. Kortom, voor een lunch,
diner, drankje, een zonnig terras, live muziek of een ander soort feestje: bij Kelly en
Kim bent u aan het juiste adres! Voor meer
informatie: www.cafebistrodeburen.nl

Bedrijfsweg 8, 1613 DX Grootebroek
Telefoon 0228-51 41 56 • fax 0228-51 63 04
e-mail: info@caravancenterpeerdeman.nl

Voor het
COMPLETE
onderhoud
van uw:

• Auto
• Caravan
• Vouwwagen
• Camper

Tevens: • Verkoop
• Onderhoud/reparaties
• Schadereparaties
• Ruilstation gasflessen
• Caravanmovers
• Voortenten
• Accessoiresshop
• Airco
• Occasions

Caravan
onderhoudsbeurt

€ 195,-

Caravan
onderstelbeurt

€ 100,-

www.caravancenterpeerdeman.nl
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Wij hebben voor elke klus
de juiste bus
en doen het onderhoud
wanneer ú dat uitkomt.

Voor een vertrouwd gevoel
uw Renault en Dacia dealer
De Dolfijn 23 • 1601 ME Enkhuizen • 0228 - 35 30 50

www.dedijkbv.nl

Veel plezier
KERMISKR ANT BOVENKAR SPEL 2 0 1 5
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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
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