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Hallo allemaal
Goh, alweer de veertiende editie van de kermiskrant. Dat betekent ons ivoren jubi-
leum en volgend jaar zelfs ons kristallen jubileum. Waar blijft de tijd?

Er is dit jaar een record gevestigd. We hebben dik over de 200 bezoekers die zich 
om 12.00 al melden voor onze brunch. Dat belooft veel voor de maandagmiddag. 
Twee jaar geleden zijn we begonnen met een nieuwe opzet. Daarin was plaats 
voor een goede kermisband en natuurlijk onze kermisswingo. Wij kregen er en-
thousiaste reacties over. ‘Never change a winning theme’ schreef ik al eens. We 
hebben hier en daar een verbetering toegepast zodat wij hopen dat het een ge-
weldig feest gaat worden.

We hebben dit jaar ook een nieuw lid en dat is Jesper Kruis, u aller bekend. Deze dj 
en organisator behoeft geen verdere introductie. Welkom Jesper! Helaas gaat Mike 
Wieten ons verlaten. Mike was de man van de techniek die het comité in 2009 
kwam versterken. Ik noem u wat voorbeelden van zijn technisch vernuft: de eerste 
Bovenkarspelse neeknikker. de eerste Bovenkarspelse zeikpop, de vaten van de 
olierace waaruit je cola-rum kon pompen en hij was de man van de vip kaarten. 
Mike, bedankt man, je bent een fantastische aanwinst geweest en we zullen je 
enorm missen.

Ook mag nog wel even worden vermeld dat de samenwerking met Roy van het 
Vereenigingsgebouw prima verloopt. Roy denkt met ons mee en toont zich een 
betrokken Vereenigingsgebouwman.

Zoals ik hierboven al schreef, moet het maandagmiddag ‘brulleft’ worden oftewel 
een feest om nooit meer te vergeten. Een feest wat mogelijk wordt gemaakt door 
allemaal vrijwilligers zoals: Robert Appelman, Michel Bos, Jordy Kok, Jesper Kruis, 
Nico Schinkel en Mike Wieten. Deze mensen doen dat voor jullie. Ik hoop dat we 
als comité nog lang door mogen gaan en dat u blijft komen. Dat is de enige ma-
nier om jullie waardering te uiten naar deze mensen. Alhoewel een biertje ook een 
beetje helpt ...

Tot maandagmiddag, Cor Duijs
Uw voorzitter

Larissa Smit, Roos Kalkhoven, 
Dionne Groot, Inge Gouds-
blom, Manon Verbiest en 
Sharon Verbiest vormen samen 
een bijzondere vriendinnen-
groep. Het is een feit dat ze 
tijdens de kermis vele jongens 
zullen moeten teleurstellen.

Dansen op tafels
Larissa, Sharon en Manon ken-
nen elkaar al vanaf dat ze een jaar 
of vijf waren. Ze leerden elkaar 
kennen op het voetbalveld en hier 
kwam later ook Dionne bij. Roos 
sloot zich enkele jaren later bij ze 
aan en Inge sinds mei, toen ze 
Manon leerde kennen via Tinder. 
“Wij zijn de voetbalvrouwen”, 
lacht Roos. Manon en Inge heb-
ben samen een relatie, net als 
Dionne en Roos. Larissa en 
Sharon zijn beide nog vrijgezel, 
maar ook zij hebben een voor-
keur voor vrouwen. “Met de 
kermis is het best leuk om af en 
toe een jongen in de maling te 
nemen”, lachen de dames. Hier 
maken ze gelukkig geen gewoon-
te van. Ze zijn meestal een stuk 
drukker met het dansen bovenop 
de tafels, liefst als de band Ses-
sion speelt op kermismaandag. 
Hier zijn ze groot fan van. “Inge 
komt uit ’t Veld en is met kermis 

“Laat de kermis maar beginnen!”

vervolg op pag. 3
V.l.n.r.: Manon Verbiest, Sharon Verbiest, Inge Goudsblom, Roos Kalkhoven, Dionne Groot, Larissa Smit.      Foto: Marlies Appelman/kermiskranten.nl

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! 

Raadhuislaan 23

1613 KR Grootebroek

Telefoon 0228 - 51 58 83

www.keukencentrumstedebroec.nlnieuwbouw + renovatie + 3D-ontwerp + apparatuur + werkbladen + aanpassingen

Smaakmakers

Wij wensen Bovenkarspel een mooie kermis!
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wenst 
Bovenkarspel 

een 
hele mooie 

kermis
Bakkerij Rood  •  Westerstraat 81  •  1601 AD Enkhuizen  •  telefoon 0228 - 31 28 35

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 € 5,50 p/p. 
Kinderen tot 12 jaar € 4,50.

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

Blote Voeten 
Pad

Doe je schoenen uit en ga mee!
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Ja, eind maart en dan al kermis. Een van de 
vroegste kermissen. Het houdt in dat 5 mei 
op hemelvaart valt. Half mei hebben we alle 
feestdagen alweer gehad. Voor ons dit jaar 
geen kermisborrel. Tot heden toe, hebben we 
op 1 jaar na, alle kermissen een borrel gege-
ven. Dat ene jaar hebben we gekozen om met 
onze kinderen een weekeinde weg te gaan. 
Het jaar daarvoor was door brand, de boerde-
rij waar in we woonden, verloren gegaan. 
Door een heel druk jaar van bouwen aan een 
nieuw huis en bedrijf aan de Gouw zijn we dat 
bewuste jaar niet op vakantie geweest. De tijd 
was er gewoon weg niet. Daarbij wist je ook 
niet voor welke onverwachte uitgaven je zou 
kunnen komen te staan. Een goede rede om 
met de kinderen naar Zeeland te vertrekken 
en even alles achter te laten. 40 jaar terug 
begon de kermis op maandag. Mijn schoon-
ouders hadden kermisborrel op maandag. De 
gehele familie kwam dan samen. Het eerste 
jaar dat wij getrouwd waren hadden wij de 
borrel op dinsdag. Maar al snel veranderde de 
tijd. De zondagsrust op eerste paasdag was 
niet meer heilig en de kermis werd gestart op 
zondag. Dus konden mijn schoonouders op 
zondag en wij gewoon op maandag de borrel 
geven. 1 maal hebben wij het op zondag 
gevierd omdat het onze trouwdag was. Maar 
verder altijd eerste paasdag kermisborrel bij 
mijn schoonouders. Ook kwam in die tijd de 
paashaas en de paaseieren overgewaaid uit 
Amerika. In het Oranje Nassau park werd door 
de jongeren beweging paas eieren verstopt 
en konden de kinderen op zaterdag paaseie-

ren gaan zoeken. In een aantal paaseieren zat 
een nummer en wanneer je deze vond, kreeg 
je een prijs. Ook onze dochter had een prijs 
en had een knuffelaapje gewonnen. Aan deze 
gebeurtenissen heb ik goede herinneringen. 
Maar alles veranderd, kinderen worden groot. 
Van de maandag zijn we naar de zaterdag 
avond gegaan. Op deze manier hadden we 
meer tijd om met de kinderen naar de kermis 
te gaan. De draaimolen, de botsauto`s, de 
zweef en vanzelf elk jaar de snoepkraam. 
Want dat was toch erg belangrijk. Een zuur-
stok, of zo`n grote bal, schuimblok, een baby-
flesje met snoepjes of trekdrop. Je kreeg het 
alleen met kermis. Een traktatie was het. Nu 
zijn de kinderen groot en vanwege een feest 
gaan we dit jaar uit eten. Geen borrel maar dat 
halen we later in het jaar in als we het feest 
met iedereen gaan vieren. Ja, want een feest 
vieren met kermis in je eigen dorp kun je wel 
vergeten. Ik heb het 10 jaar geleden al probe-
ren vast te leggen. Maar zo eerlijk als ik ben 
heb er toch maar bij verteld dat het paas za-
terdag was en de eerste dag van de kermis. 
Een van de belangrijkste inkomsten bron van 
de horeca. Dat kun je de horeca toch niet 
ontnemen. Ik hoop dat we prachtige dagen 
met heel veel plezier krijgen met de kermis. 
Mooi weer en genieten. Dinsdagavond ga ik 
zo wie zo even kijken maar misschien op de 
maandag ook wel. Ik hoop u allen in het Ver-
eenigingsgebouw te ontmoeten.

Ik wens u allen een prachtige kermis toe.
Trude

Vroege kermis

Lutjebroek voor het eerst mee 
geweest. Ze kent inmiddels nog 
meer mensen dan wij en we wa-
ren haar steeds kwijt. Tot we haar 
bovenop een tafel zagen dansen. 
Ze past er dus feilloos tussen”, 
lachen de meiden.

Appeltaart en bier
De kermis begint al op vrijdag-
avond. “Dan begint het feest in de 
Florabar rond een uur of acht en is 
iedereen verkleed”, vertelt Manon. 
“Op zaterdag gaan we verschil-
lende borrels af om in Tuf te ein-
digen en op zondag zijn we natuur-
lijk aanwezig bij het eerste deuntje 
in de Florabar. Dan is er altijd ap-
peltaart met slagroom en bier”. 
Tijdens de kermis maken de mei-
den genoeg mee. “Vorig jaar heb-
ben we erg gelachen tijdens het 
eerste deuntje, omdat er iemand 
verkleed was met een geel hesje en 
een witte helm. Hij had een bordje 
in zijn handen met een groene en 
een rode stip en hij besloot het 
verkeer te regelen. De grap was dat 
alle bestuurders nog naar hem 
luisterden ook”, aldus Dionne. 

Kanorace
Op maandag begint de dag met 
een brunch in Tuf en dan komen 
ze altijd in outfit. Dit jaar is het 
thema Glitter & Glamour. “Na de 
brunch zijn er spelletjes. Een 
aantal jaar geleden was dat een 
kanorace en zaten Sharon en ik 
samen in een kano. Je moest eerst 
een parcours af leggen, een 

shotje drinken en met pijl en 
boog schieten. Ik schoot toen in 
de roos en won een cd van Coun-
try Wilma”, lacht Manon. Tegen-
woordig spelen ze na de brunch 
Swingo en ook dat spelen ze niet 
zonder succes, want Larissa heeft 

al eens een trolley van Amstel 
gewonnen. De kermis eindigt 
voor de meiden pas op dinsdag-
nacht, wanneer ze letterlijk de 
kroeg worden uitgeveegd. “We 
hebben zelfs nog wel eens gehol-
pen met opruimen.”

Jarig
Natuurlijk hebben de dames ook 
vaste kermistradities. Zo is 
Sharon namelijk standaard op 
kermismaandag ‘jarig’. “We laten 
dit aan de band weten en die 
spelen dan een liedje voor haar. 

Sharon moet dan altijd op het 
podium dansen. Ieder jaar is ze 
weer de klos”, vertelt Larissa la-
chend. “Dit jaar is er een andere 
band, maar dat gaat zeker weer 
goed komen. Laat de kermis maar 
beginnen!”    

vervolg van pag. 1

Het kan niet gek genoeg voor deze dames. Foto: Marlies Appelman/kermiskranten.nl
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Hoofdstraat 226 Bovenkarspel
T: 0228 5114 35
E: info@vandenmosselaarschoenen.nl
W: www.mosselaarschoenen.nl

van den Mosselaar 
Modeschoenen

Wij wensen
Bovenkarspel

fijne
kermisdagen!

VASTGOEDONTWIKKELING

VASTGOEDBELEGGINGEN
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• uitdeuken
• richten
• spuiten
• vinyldaken
• ruitenservice
• caravanservice
• undercoating
• volledige schade-afwikkeling met alle maatschappijen

Focwa garantie
2 jaar durende garantie op de kwaliteit 
van het schadeherstel en zonodig 
volledige overname van de fabrieks-
garantie op de gerepareerde carros-
seriedelen.

garantiebedrijf
staat garant voor vakmanschap

• tectileren
• snelle reparatie
• restauratie oldtimers
• inbouw van zonnedaken
• voor u gratis vervangende auto
• voorschieten schadebedrag overbodig
• gegarandeerde reparatiekwaliteit

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

●   
 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

Aquastop Witgoedservice
wenst iedereen fijne paasdagen 
en een gezellige kermis Bovenkarspel
verkoop, reparatie, 
onderdelen
witgoed & inbouwapparaten
geen voorrijkosten

de Tuin 1A
1611 KR Bovenkarspel
(0228) 51 22 85

aquastop.nl
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W O O N W I N K E L

interieur •  styling • advies

info@woonwinkeltklooster.nl  |  www.woonwinkeltklooster.nl                  Volg ons ook op:

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

Woensdag 10.00 - 17.00 uur
Donderdag 10.00 - 17.00 uur
 19.00 - 22.00 uur
Vrijdag 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

‘t Klooster
Hoofdstraat 199
1611 AE  Bovenkarspel 

Telefoon 
0228-518991 
06-53277233 

ALLES DRAAIT OM BELEVING
BIJ WOONWINKEL ‘t KLOOSTER 

NIEUW, FRIS, CREATIEF EN INSPIREREND

Kom het ervaren en sfeerproeven in onze geheel 
vernieuwde winkel! Met liefde en passie voor 
het interieur hebben wij een ware woonbeleving 
gecreeërd! Frisse woonideeën, prachtige kleuren, 
unieke vloeren, stoere keuken- en badkamers, 
meubelen, verlichting en decoraties in unieke 
sfeerkamers!

OPEN HUIS
VAN DE KELDER TOT DE ZOLDER!
Vrijdag 8 april   van 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag 9 april  van 10.00 - 17.00 uur
Zondag 10 april  van 12.00 - 17.00 uur

Wij verwelkomen u graag bij ons in 
‘t Klooster te Bovenkarspel.

INSPIRATIE, CREATIE EN REALISATIE
Heeft u ook interieurplannen? Maak een afspraak in de 
winkel of bij u thuis! Ons advies is goud waard!
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Zondag 1 ste paasdag 
is ons terras vanaf 12:00 open 

om 21:00 draait Rob Lee

Dinsdag 29 maart 
om 12:00 terras open 

met 18:00 Broekerhavenband en in 
onze feestcafe beneden DJ Oscar Lumi

17 april High Wine/ High Beer 
met live muziek van Marsha Steltenpool 

vanaf 14:00 reserveren gewenst

27 april Koningsdag met DJ 

8 mei Moederdag High Tea 
vanaf 12:30 reserveren gewenst

www.cafebistrodeburen.nl

Zondag 1 ste paasdag Zondag 1 ste paasdag 
is ons terras vanaf 12:00 open 

om 21:00 draait Rob Lee

Dinsdag 29 maart 
om 12:00 terras open 

met 18:00 Broekerhavenband en in 
onze feestcafe beneden DJ Oscar Lumi

17 april High Wine/ High Beer
met live muziek van Marsha Steltenpool

vanaf 14:00 reserveren gewenst

27 april Koningsdag met Koningsdag met Koningsdag DJ

8 mei Moederdag High Tea 
vanaf 12:30 reserveren gewenst

www.cafebistrodeburen.nlwww.cafebistrodeburen.nl

Zondag 1 ste paasdag Zondag 1 ste paasdag Zondag 1 ste paasdag Zondag 1 ste paasdag Zondag 1 ste paasdag Zondag 1 ste paasdag Zondag 1 ste paasdag Zondag 1 ste paasdag Zondag 1 ste paasdag Zondag 1 ste paasdag Zondag 1 ste paasdag Zondag 1 ste paasdag Zondag 1 ste paasdag Zondag 1 ste paasdag Zondag 1 ste paasdag Zondag 1 ste paasdag 

Precies een jaar geleden   namen wij,   
Kim Lumi & Kelly Cortie, Eetcafé De 
Buren over. We zijn dan ook zeer tevre-
den met ons eerste jaar en gaan met veel 
plezier weer een mooi 2016 tegemoet. 

Onze eerste kermis met De Buren was 
vorig jaar een groot succes en we kijken 
dan ook met veel plezier uit naar aan-
komend weekend. De kermis valt dit 
jaar dan wel vroeg, maar het kan ons 
niet snel genoeg!

We hebben dan ook super veel leuks op 
het programma staan! Vorig jaar heb-
ben we voor het eerst de zondag opge-
pakt en dat was een schot in de roos. 
Daarom hebben we dit jaar op de zon-
dag niemand minder dan dj Rob Lee 
gevraagd om samen met ons allemaal 
een feestje te bouwen.

Op de dinsdag hebben we natuurlijk 
onze vertrouwde Broekerhavenband en 
als extraatje draait dj Oscar Lumi 
“downstairs“ de lekkerste en beste hit. 
Ons terras is op deze dagen al om 12:00 
uur open en als het weer een beetje 
meezit dan kunt u heerlijk genieten van 
een lunch en een drankje! 

Wij wensen iedereen dan ook een top-
kermis toe en hopen jullie allemaal te 
zien @DeBuren!

Pasen = kermis en  
dus: Feest @ Eetcafé De Buren!

Kapsalon C&M
Rigtershof 9, Grootebroek, tel. 06-104 72 763
Openingstijden: 
dinsdag • donderdag • vrijdag vanaf 9.00 uur
www.kapsaloncm.nl

C
en   M 
   Kapsalon

Velen hebben de weg naar onze salon al gevonden, 
misschien ook iets voor u?

Nu bij ons in de salon: VOGUE de sensatie op verfgebied, 
met prachtige diepe kleuring in vele nieuwe tinten.

Knip  € 14,50
Watergolf of föhn  € 18,00

Permanent / wave  € 59,50 van L’Oréal
Verf € 27,50 of Vogue € 28,00

Onze producten zijn van L’Oréal

Kom langs of bel 06 - 10 47 27 63

Kelly, Kim, Martine en Britt zijn klaar voor weer een top kermisfeest bij Eetcafé De Buren.  Foto: Susan Dijkhuijsen/kermiskranten.nl
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APK-keuringvanaf

34,-

APK-keuringvanaf

34,-

Volledig onderhoud voor alle merken en typen

Gruba Auto & Bandenservice
Industrieweg 44, 1613 KV Grootebroek Tel.: 0228 - 511 888

Openingstijden:
E-mail: info@gruba-grootebroek.nl

Gruba Auto & Bandenservice

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



K E R M I S K R A N T  B O V E N K A R S P E L  2 0 1 6 bladzijde 9

Tuinaanleg  |  Onderhoud  |  Bestrating  |  Beschoeiing

T: 06 - 50 411 300
info@g-jroodhovenier.nl
www. g-jroodhovenier.nl

Flamingohof 5
1611 DM  Bovenkarspel

G-J ROOD  
        HOVENIER

IJssalon Vivaldi 
hét adres voor  

Vers Ambachtelijk schepijs 
Tevens verhuur van ijswagens  

 
 Vivaldi Hoorn          Vivaldi Bovenkarspel        Vivaldi Enkhuizen                  
Gedempte Turfhaven 22    De Middend 92   De Dijk 2 
1621 HE Hoorn                1611 KT Bovenkarspel     1601 GJ Enkhuizen 
 0229-248953                   0228-520237                   0228-528784 
                                         www.ijssalonvivaldi.nl 

                                  
  
  

MEERVOUDIG NEDERLANDS KAMPIOEN

Nijverheidsweg 21, 1613 DZ Grootebroek

Autobedrijf Van Laar

Telefoon
Fax
Mail

0228-515 051
0228-520 522
info@autovanlaar.nl

Nijverheidsweg 21, 1613 DZ Grootebroek

Autobedrijf Van Laar

Telefoon
Fax
Mail

0228-515 051
0228-520 522
info@autovanlaar.nl

Nijverheidsweg 21, 1613 DZ Grootebroek

Autobedrijf Van Laar

Telefoon
Fax
Mail

0228-515 051
0228-520 522
info@autovanlaar.nl
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Dirk Berkhout, Paul van den 
Krommenacker, Frank Boon, 
Ramon Leeman, Kevin Oud, 
Axel Rood, Dennis Ligthart, 
Ricardo Jansen en Jelle Sijs 
zorgen er ieder jaar weer voor 
dat er kermisverhalen ontstaan 
waar nog lang over gepraat gaat 
worden. In de kermiskranten 
van vorige jaren stonden dan 
ook regelmatig verhalen over 
de vriendengroep, maar dan 
verteld door anderen. Nu is het 
tijd voor revenge en zijn ze zelf 
aan het woord!

Het verleiden van een zangeres
Het begint bij de band SESSION 
in de Tuf. Dirk was zo onder de 
indruk van de zangeres dat hij 
indruk wilde maken. Toen de 
band even pauze nam ging Dirk 
snel op pad om een paar bossen 
tulpen te scoren. “Al rennend 
over de Hoofdstraat kocht ik snel 
twee bossen tulpen”, vertelt Dirk. 
Maar twee bossen vond hij toch 
niet genoeg. “Ik heb nog nooit zo 
snel nog zes bossen erbij gekocht. 
Al rennend kwam ik de Tuf weer 
in met acht bossen en die heb ik 
aan de zangeres gegeven en uit-
eindelijk hebben we telefoon-

nummers uitgewisseld”! Het jaar 
erna had Dirk een foto van hem 
met de zangeres in posterformaat 
uitgeprint. Geen tulpen dus, 
maar wel een poster van hun sa-

men. “We kwamen in Tuf en ik 
zag haar niet, dat vonden we wel 
raar”. Enfin, achteraf bleek dat de 
zangeres van de tulpen en de 
poster een invaller was en dat de 

vaste zangeres er nu weer stond. 
“Ik geloof dat ze het niet zo kan 
waarderen dat ik met een poster 
van haar invaller voor hun neus 
stond”! Dit jaar speelt SESSION 

weer in Tuf. De vrienden van Dirk 
moeten allemaal lachen en geven 
aan dat hij nu niks meer kan doen 
omdat hij een vriendin heeft. 
Maar een geintje kan nooit geen 

Een kermis waar weer  
lang over gepraat gaat worden

Buitenverblijven, Beschoeiingen, Schuttingen, Vlonders en overig Tuinhout

Dé specialist in buitenverblijven

2e Paasdag 
Bij aanschaf van alle 

buitenverblijven 
de zinken dakgoten of 

de fundatieset
GRATIS

Kapschuur Jumbo 405x320 
Houtpakket op maat gezaagd
Inclusief montage materialen
Het Douglas zelfbouwpakket bestaat uit:
Massieve geschaafde staanders met luxe vellingkant 12/12cm
Robuuste Dakspanten 45/95mm
Ringbalken 45/160mm
Robuuste schoren Schoren 45/95mm
Dakbeschot Douglas 20/200mm
Boeidelen en windveren
*wanden en dakbedekking als optie te leveren

€795,-
Vanaf

Wij wensen u een fijne kermis!

Jumbo Wood Showroom
De Tocht 4
1611HT
Bovenkarspel
0228-522444
Info@jumbowood.nl

Jumbo Wood Afhaalcentrum
Nijverheidsweg 7
1613DZ
Grootebroek
0228-750928
Verkoop@jumbowood.nl

Dirk, Paul, Frank, Ramon, Kevin, Axel, Dennis, Jelle en Frank zijn vast aan het indrinken voor de kermis.     Foto: Marlies Appelman/kermiskranten.nl
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4x1=
Dé uitkomst voor een

succesvolle verkoop

VERKOCHT

www.4x1.nl
Breed 3a, 1621 KA Hoorn    •    0229 28 51 70    •    info@4x1.nl

kwaad, dus wie weet wat Dirk en 
zijn vrienden dit jaar in petto 
hebben.

Ruim je troep een keer op!
Wat is er nu leuker om verhalen 
te vertellen over een vriend die 
niet bij het interview aanwezig 
kon zijn. “Huub Laan wilde na 
een wilde kermisnacht naar huis 
en liep over de Gouw. Hij had het 
zo koud en besloot om een kas in 
te lopen en daar te gaan slapen”, 
vertelt de vriendengroep. “Hij 
werd wakker, zag een step staan 
en heeft deze gejat om naar huis 
te gaan. De dag erop zijn we terug 
gegaan omdat hij zijn bril in de 
kas had laten liggen en om de step 
terug te brengen. We brachten 
hem netjes terug en het meisje 
van de step en haar vader stonden 
buiten. We hoorden hem nog 
roepen tegen zijn dochter: Zie je 
nou dat je je troep een keer moet 
opruimen”!

Een vol programma
Aankomende kermis zit voor de 
mannen ook alweer helemaal 
volgepland. Vrijdag eerst een 
borrel bij Ramon en daarna naar 
de Flora Bar. Zaterdag eerst een 
kermisborrel bij Jelle, in de mid-
dag bij Axel en daarna door naar 
Tuf. Na heel weinig slaap op zon-
dag als één van de eerste bij het 
eerste deuntje in de Flora Bar en 
deze dag gaat door tot ze eruit 
geveegd worden. Op maandag 
zijn ze vanaf 12.00 uur aanwezig 
bij de brunch in Tuf en dinsdag-

middag onder andere de beruch-
te kermisborrel bij de Schinkels.

Van het podium vallen
De vrienden weten elkaar erg 
positief weer te geven als we het 
over kermis Bovenkarspel heb-
ben. “Dirk heeft per ongeluk een 

keer een meisje een kopstoot 
gegeven. Toen bleek dat ze een 
gebroken neus had, heeft hij haar 
mee naar huis genomen om het 
goed te maken”. Verder horen we 
nog dat Axel vaak zijn broek uit-
trekt, Kevin altijd gaat slapen en 
Jelle op zoek is naar de ware! Ook 

valt Axel weleens van een podium 
af, maar hij hoopt dat zoiets dit 
jaar niet gebeurd: “Dat je dan de 
dag erna weer naar de Tuf fietst 
en iedereen vraagt of het weer 
een beetje gaat. En dat ik me dan 
afvraag wat er precies is ge-
beurd... dat is niet zo best, maar 

dan weet je eigenlijk wel weer 
genoeg”! Al met al worden er vast 
en zeker weer genoeg 'niet zulke 
beste' herinneringen gemaakt 
worden waar nog lang over ge-
praat gaat worden en welke dan 
het jaar daarna zo weer in de 
krant kunnen staan.

Wij wensen iedereen 

een zonnige en 

gezellige kermis!

Bedrijfsweg 8, 1613 DX Grootebroek
Telefoon (0228) 51 41 56, fax (0228) 51 63 04

W W W. C A R AVA N C E N T E R P E E R D E M A N . N L
W W W. AU TO S E RV I C E P E E R D E M A N . N L

Axel Rood (midden achter) omringd door goed gezelschap.   Foto: Marlies Appelman/kermiskranten.nl
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Al 77 jaar familie Oud in De Halve 
Maan. Wat is begonnen als een kleine 
kroeg op Het hoek van ‘t padje is 
ondertussen uitgegroeid tot een 
groot hotel met een café, restaurant, 
feestzaal en een begrip in de wijde 
omgeving.

De kermis van vroeger een gezellig fa-
milie gebeuren in De Halve Maan. Het 
eerste deuntje was een begrip. Op tijd er 
zijn, ’s middags een pauze om de kermis-
vierders de gelegenheid te geven met een 
hele ploeg bij iemand thuis van de soep 
te genieten. Om daarna weer de danszaal 
op te zoeken waar de populaire band en 
tevens ons huisorkest ‘Rita’s Golden Five’ 
de sterren van de hemel speelde. Wie 
wilde blijven doorzakken kon in het café 
nog genieten van het duo ‘Klaas Papa en 
de Swinging Sisters’.

Na al dit kermisgebeuren was het met 
al het personeel gezellig aanzitten met 
een biefstukje of een halve kip en dan 
kwamen de mooie verhalen los. Nadat 
er een aantal kermisjaren voorbij waren 
gegaan waarin we de mensen niet meer 
in het café konden herbergen is er voor 
gekozen om te verhuizen naar de CNB 
hallen waar de topbands ‘Razor Blade’ 
en ‘Blue Star’ de mensen een mooie 
avond wisten te bezorgen.

Inmiddels is dit alleen nog een herin-
nering aan ‘de goeie ouwe tijd’ en is er 
in de loop der jaren veel veranderd in 
De Halve Maan. Ondertussen is de tijd 
dan ook aangebroken dat de derde ge-
neratie het bedrijf overneemt. Jack en 
Klaas zullen dit samen oppakken. Be-
drijfsmatig ondersteund door vader Jaap 
en zoon Frank en dagelijks ondersteund 
door dochter Yvon. Een droom van 
vader en moeder dat alle kinderen in het 
bedrijf zitten. En om dit nog mooier te 
maken komt nu ook de 4e generatie 
eraan. Met behulp van deze 4e generatie 
Oudjes gaat er een frisse wind door ons 
bedrijf en dit zien we terug in alles. Met 
een ander concept, fris uiterlijk en 
nieuwe kaart gaan we een nieuw hoofd-

stuk in met De Halve Maan. 
We willen deze gelegenheid 
dan ook aangrijpen om onze 
nieuwe eetgelegenheid; Eten 
en drinken  ‘Bij Jaap’  te intro-
duceren. De vernieuwde drink 
en eetgelegenheid op de hoek 
van de Broekerhavenweg.

Dit is het eerste idee waar de 
nieuwe generatie mee komt en 
er zullen er nog vele volgen. 
Deze kunt u natuurlijk volgen 
op onze facebook pagina en 
onze website. Deze kermis wil-
len we u van harte uitnodigen 
om de nieuwe eetgelegenheid 
in De Halve Maan te komen 
ontdekken.

Ontdek de nieuwe Halve Maan

Ontmoet de vernieuwde drink- en eetgelegenheid op de hoek van de 
Broekerhavenweg. Voortreffelijk eten voor een verrassende prijs.

Voor de kermis hebben wij nu een speciale aanbieding:
U kunt  genieten van onze zelfgemarineerde spareribs, 
varkenshaassaté of een heerlijke Jaapburger geserveerd  
met salade en friet. Voor de kermisprijs van € 10,-

Keuken open van 17.00 tot 21.00 uur.

 Ik zie je,  

Hotel  Restaurant  Café  ‘De Halve Maan’
Bovenkarspel • (0228) 51 12 62

dehalvemaan@ziggo.nl • Facebook: Hotel De Halve Maan

Natuurlijk zijn onze feestzaal en café ook 
af te huren voor feesten en partijen.

Het barkrukzitten was altijd een groot succes in De Halve Maan.

Klaas, Yvonne en Jack. Het team wat u dagelijks ‘Bij Jaap’ zult zien.

Het team wat achter de schermen de ideeën uitwerkt.
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 Verkeersschool KEVIN KOK 

Telefoon 06-23 03 41 42      info@kevinkok.nl 

Verkeersschool 
    KEVIN KOK

Hoog slagingspercentage

Leren autorijden is meer dan je rijbewijs halen!

SLAGINGS-PERCENTAGE:1e examen: 75% herexamen: 75%BE (aanhanger) 90% !!
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Kermis bij de Flora Bar is ieder 
jaar weer één groot feest. Ook 
voor aankomende Pasen staat 
weer een mooi programma op 
het menu. Ook zijn er een aan-
tal verandering in tegenstelling 
tot vorige jaren met als doel 
back to basic. Kermis waar het 
hoort: in de kroeg!

Het verjaardagsfeestje van 
Mario
Vrijdagavond begint de kermis bij 
de Flora Bar weer met de welbe-
kende thema-avond. Vorig jaar 
was het thema sprookjesfiguren 
en dit jaar wordt het: Stripfigu-
ren. Ook Mario en Annette gaan 
uiteraard verkleed aan het werk. 
Vorig jaar waren ze verkleed als 
heks en Peter en Pan en qua strip-
figuren dit jaar is het nog een 
verrassing. Op vrijdag draait DJ 
Jesper en op zaterdag is DJ Peter 
van de partij. Zondag is er dan 
natuurlijk het Eerste Deuntje en 
in de middag draait DJ Cor D 
weer de lekkerste kermishits. In 
de avonduren vanaf 21.30 betreed 
feestband Vida het podium. 
Maandag is Mario jarig en voor 
zijn verjaardagsfeestje is iedereen 

Kermis bij  
de Flora Bar: Back to Basic

vervolg op pag. 17 Drank, muziek en veel gezelligheid tijdens kermis bij de Flora Bar. Foto: Susan Dijkhuijsen/kermiskranten.nl
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www.cmkmakelaars.nl   |   0228 - 350 850

Afspraak voor een gratis waarde indicatie voor verkoop?

Nieuwe verkoopopdrachten 1,35 % verkoopcourtage 
(exclusief BTW)

Feesttarief NWWi taxaties woningen € 350,- all in

Wij vieren in maart 
ons 35-jarig bestaan! 
Wie jarig is trakteert, profiteer daarom 
35 dagen lang van onze jubileum akties!

Al 35 jaar uw makelaar in de regio!

Ontvang 
een fles 

feestelijke 
bubbels 

kado!

Afspraak voor een gratis waarde indicatie voor verkoop?

Nieuwe verkoopopdrachten 1,35 % verkoopcourtage

Feesttarief NWWi taxaties woningen € 350,- all in

ons 35-jarig bestaan! 

Ontvang 
een fles 

feestelijke 
bubbels 

kado!

Formaggío con passíone

Prima Donna  is de bijzondere 
kaasspecialiteit voor iedereen 
die het Italiaanse leven lief heeft.

De unieke combinatie van de 
heerlijke smaak van Parme-
zaanse en de beste traditionele 
Hollandse kaas kenmerken het 
karakter van deze exclusieve 
lekkernij die zich helemaal 
thuis voelt in de keuken.

Prima Donna
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Prima Donna Prima Donna Prima Donna

Industrieweg 11  •  1613 KT  Grootebroek
T 0228-512284  •  www.vandersterregroep.nl

Vandersterre 
Groep 

Packaging
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Kermisprogramma 2009 
 

Zaterdag 11 april 
 

           21.30 uur                                     MAINSTREET 
 

Zondag 12 april 
 

           10.00 uur                         EERSTE DEUNTJE 
 

           16.00 uur                                             DJ COR D. 
 

           21.00 uur                        MIJN BROER EN IK 
 

Maandag 13 april 
 

           15.00 uur                          FAMILIE MATINEE 
 

           17.00 uur                             ANITA & BIANCA 
 

           21.00 uur                                            PARADISE 
 

Dinsdag 14 april 
 

           20.00 uur                         KARAOKE SHOW 
 

Alle dagen gratis toegang! 
 

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

  

Graag tot ziens in de Flora Bar!!! 
  

info@florabar.nl                  www. florabar.nl 

Kermisprogramma 2016
Vrijdag 25 maart

21.00 uur  Wat voor stripfiguur ben jij?  DJ JESPER
Zaterdag 26 maart

21.30 uur DJ PETER 
Zondag 27 maart                      

10.00 uur EERSTE DEUNTJE
17.00 uur DJ COR D.
21.30 uur VIDA

Maandag 28 maart
17.30 uur PATRICK BOUQUET
21.30 uur DJ CEES WEEL

Dinsdag 29 maart  GESLOTEN
Dit jaar gaan we Back to Basic en vieren de kermis gewoon in de kroeg. 

Er is geen grote tent meer, dus wees op tijd want vol is vol!
Wel is er een kleine tent waar je je jas kunt ophangen.

De tent is op vrijdag, zaterdagen maandag 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

Germaco wenst 
iedereen 

een kleurrijke 
kermis toe!

uitgenodigd en heeft hij zanger 
Patrick Bouquet  en DJ Cees Weel 
uitgenodigd. Patrick is een all 
round zanger die voor een groot 
feest zorgt met voor ieder wat 
wils. Ter afsluiting DJ Cees Weel 
die de rest van de avond nog even 
het dak eraf gaat spelen. 

Kermis hoort in de kroeg
Voor het eerst dit jaar laten Mario 
en Annette de tent achterwege. 
“Het is niet omdat we lui zijn, 

maar het is ieder jaar weer een 
kluit werk om die tent neer te zet-
ten”, leggen Mario en Annette uit. 
“We zijn dan vier dagen aan het 
werk terwijl we de tent qua druk-
te alleen op zondag nodig hebben”. 
Na goed overleg is dan ook beslo-
ten om het dit jaar zonder tent te 
doen. En zoals alle jaren geldt 
gewoon: Kom op tijd want vol is 
vol. “Een kermis hoort ook ge-
woon in de kroeg en daarom gaan 
we back to basis. De tent richting 

de keuken en het rookhok blijft 
wel staan en in de serre zetten we 
dit jaar ook een bar neer”. Het 
muntenhok van Mario verdwijnt 
naar achteren en dit jaar is er geen 
bewaakte garderobe. Dit om meer 
ruimte te creëren. Hou er reke-
ning mee dat je niet in je nieuwste 
jas naar de kermis gaat en laten 
we er gewoon vanuit gaan dat de 
zon gaat schijnen en we geeneens 
een jas aan hoeven te trek-
ken!  Ook is de Flora Bar dit jaar 
op de dinsdag gesloten. “Iedereen 

heeft zijn vaste loopje tijdens de 
kermis. Op dinsdag zit het mees-
te volk bij De Buren en bij de Tuf, 
dus hebben wij besloten om dicht 
te gaan. Op deze manier kunnen 
wij ook kermis vieren en lekker 
aan de borrel”! 

Een geweldig feest
Tot slot spreken we nog met 
Mark, een vaste kermisganger die 
ook dit jaar natuurlijk weer in de 
Flora Bar te vinden is. “De sfeer is 
hier altijd goed en het personeel 

is heel gezellig. Het is niet zo dat 
je tien bier besteld, een blad voor 
je neus krijgt en het zit goed met 
je... ze maken altijd een praatje. 
Ook is er genoeg personeel om 
het fatsoenlijk te houden en al-
leen al voor de shoarmarol moet 
iedereen naar de Flora Bar, want 
die is hier gewoon het lekkerst”! 

Mario en Annette wensen ieder-
een weer een topkermis toe en één 
ding is zeker, een geweldig feest 
gaat het sowieso weer worden!    

vervolg van pag. 15

Het team en een aantal vaste gasten van de Flora Bar proosten alvast op de kermis.    Foto: Susan Dijkhuijsen/kermiskranten.nl
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Nu: tijdelijk extra voordeel 
bij Heron Auto Volendam. 
 
Volkswagen begint het jaar goed. U krijgt nu 
extra voordeel op een nieuwe up! of nieuwe 
Polo uit voorraad. 

Het voordeel op een Volkswagen up! is 
€ 2.000 en op de Polo maar liefst € 3.000, 
inclusief € 1.000 extra inruilpremie. 

En u hoeft niet lang te wachten: 
binnen 5 werkdagen staat uw gloednieuwe 
Volkswagen bij u voor de deur.

Bekijk de actie ook op onze site: 
www.heronauto.nl.

Chr. van Abkoudestraat 2
1132 AC  Volendam
T (0299) 36 39 72
www.heronauto.nl

* De actie is geldig op geselecteerde voorraad. Genoemd voordeel bestaat uit voorraadvoordeel gecombineerd met € 1.000 inruilpremie.

Tijdelijk tot

€ 3.000*
voordeel

Tijdelijk tot

€ 2.000*
voordeel

Het team van 

Heron Auto 
Volendam

staat voor u klaar!

Bij Heron Auto komt u niet 
van een koude kermis thuis!
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Enkhuizen  De Dolfijn 1   T. 0228-353550 
Zwaag  De Marowijne 53 T. 0229-276600Elbaweg 37, 1607 MN  Hem

Tel. 06 - 229 04 761  -  Fax. 0228 - 54 38 04
info@ricksflowers.nl

Perkplant en vaste planten.
Daarvoor bent u bij ons als groothandel en

particulier van harte welkom!

Wij hebben een breed assortiment
stekperkgoed waaronder:

Surfinia / Impatiens / Bacopa / Verbena



K E R M I S K R A N T  B O V E N K A R S P E L  2 0 1 6 bladzijde 19

Baderie Laan  Nijverheidsweg 1, Grootebroek
T. 0228-515438  -  www.baderielaan.nl

Het Baderie Comfort 
De slimste vorm 

van genieten

WATERDICHTE WANDEN 
HYGIËNISCH 
VOEGLOOS

Verkrijgbaar in allerlei kleuren en prints.

Wij 
wensen u 
Prettige 

Kermisdagen!

Elbaweg 40A 1C  Hem
(0228) 32 58 00
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Het personeel 

van Karel Bolbloemen bv 

wenst iedereen 

een prettige kermis.

Met Paas 
zet je tulpen in een vaas!

Glitterhoedjes, zonnebrillen, 
lichtgevende lolly’s en ontel-
bare andere gadgets in com-
binatie met muziek waarop je 
niet stil kunt blijven staan. Met 
Dj Dolphin is het gegarandeerd 
Feest met een hoofdletter F.

Verdwenen
Paasmaandag is Dennis Spangen-
berg, bekend als Dj Dolphin, te 
vinden in Tuf. Al jaren draait hij 
met veel plezier tijdens kermis 
Bovenkarspel. “Ik vind kermis 
echt te gek. Het leuke is dat er 
altijd veel bekenden zijn en je 
weet wat ze willen horen. Het is 
met kermis altijd één groot feest.” 
Dennis was voorheen zelf veel te 
vinden op kermisborrels om een 
borrel te doen, maar tegenwoor-
dig staat hij ook vaak op borrels 
om plaatjes te draaien. “Je maakt 
als discjockey met kermissen vaak 
bizarre dingen mee. Mensen die 
bij je op het podium komen dan-
sen of met de microfoon mee 
gaan zingen. Zo heb ik ook een 
keer meegemaakt dat er een jon-
gen met een aardige slok op naast 
me kwam staan. Toen ik heel even 
de andere kant op keek, was hij 
ineens verdwenen. Maar zo snel 
was dat echt niet mogelijk. Toen 

bleek dat hij zo achterover uit het 
raam was gevallen”, lacht Dennis. 
“Gelukkig is het goed afgelopen.”

Allround feest dj
Muziek is Dennis zijn lust en zijn 
leven. “Ik werkte voorheen in een 
muziekwinkel, omdat ik daardoor 
zoveel kennis had van de liedjes die 
populair waren, werd ik gevraagd 

om voor de muziek te zorgen op 
een schoolfeest. Dit groeide uit tot 
draaien in discotheken in de buurt 
en uiteindelijk werd ik voor een 
bruiloft gevraagd. Toen had ik ei-
gen apparatuur nodig, dus heb ik 
daar in geïnvesteerd.” Dat bleek 
een wijze investering, want door 
de mond-tot-mondreclame werd 
Dennis steeds bekender. Tegen-

woordig draait Dennis door heel 
Nederland en ook regelmatig in 
het buitenland. Hij is een echte 
allround feest dj. Iedere zomer 
draait hij enkele weken in een dis-
cotheek in Rimini, Italië en iedere 
winter draait hij in een de Schatzi’s 
bar in Kirchberg, Oostenrijk. Maar 
Dennis doet nog veel meer dan 
alleen zijn werk als dj.

Glitterpak
“Ik vind het ongelooflijk leuk om 
steeds nieuwe dingen te beden-
ken. Daardoor ben ik mijn bedrijf 
Brand New Network gestart. 
Hieronder vallen zeven verschil-
lende andere takken, waaronder 
Brand New Gadgets met een 
webshop, en Brand New Records, 
een opnamestudio. Uit het één 
vloeit al heel snel het ander. Zo 
werkte ik als dj in een bar in Ob-
dam en zij wilden graag iets 
nieuws op de zondag. Ik bedacht 
toen Crazy Sunday. Twee teams 
moesten de meest gekke spelle-
tjes te doen, zoals het eten van 
hete pepers. De winnaars kregen 
een leuke gadget. Deze zocht ik 
uit op beurzen. De gadgets ge-
bruikte ik ook tijdens themafees-
ten of gewoon om het feestje nét 
even leuker te maken. Mensen 
reageren er altijd erg enthousiast 
op”, vertelt Dennis. Het kantoor 
van Dennis staat dan ook tot aan 
het plafond vol met rekken feest-
kleding en accessoires. Met het 
thema Glitter & Glamour met de 
kermis weet Dj Dolphin ook vast 
wel raad. “Het wordt sowieso een 
geweldig glitterpak!”
www.brandnewnetwork.nl
www.djdolphin.nl

Met DJ Dolphin is  
het Feest met een hoofdletter F

Boerhaaveplein 6, 
1611 EP Bovenkarspel 
Tel.: 0858774182 
info@pc-outletshop.nl 
info@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. 

www.pc-outletshop.nl 
www.wesito.nl 

Dj Dolphin maakt zich klaar voor Glitter & Glamour. Foto's: Marlies Appelman/kermiskranten.nl

Zelfs in zijn opnamestudio kan het DJ Dolphin niet gek genoeg.
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Amstel bier 
krat a 24 flesjes

voor

999*

van
13,99

Mijn buurt, mijn Spar

KERMIS
VOORDEEL

*Maximaal 4 kratten per klant actie geldig van 24-03-2016 t/m 30-03-2016 - voor de selfiestick actie geldt op=op

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

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 en Zaterdag van 8:00 tot 18:00

Nu bij 2 kratten Amstel

een gratis Amstelselfiestick!

www.sanidrome.nl/ijsselmuiden, Industrieweg 38, 
Grootebroek (0228) 51 13 68

Nog even relaxen...
en dan op naar 
de kermis!
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op de Kerremus

Veel plezier

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
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WWW.VEREENIGINGSGEBOUW.NL
Vereenigingsgebouw  |  Hoofdstraat 206  |  1611 AM Bovenkarspel

  Brunch & kermis Swingo
Zaal:  DJ Dolpin
Zaal:  Broadway • Ronnie 
           Ruysdael
Zaal:  Session

ZATERDAG 
26  MAART

ZONDAG
27 MAART

DINSDAG
29 MAART

ZAAL OPEN 19:00 10,- ENTREE

10,- ENTREE V.A. 19:00

VRIJ ENTREE

ZIE OOK ONZE AGENDA OP

Zaal:  Jetset
Zaal:  DJ Jesper
Café:  DJ Cees Weel

MAANDAG
28 MAART

ZAAL OPEN 19:00 10,- ENTREE

KERMIS 2016

Zaal:  90’s & 00’s Reloaded
Zaal:  Live on stage: MC Remsy (Party Animals)
Café:  DJ Cees Weel

12:00 UUR

THEMA

BIER, WIJN, FRIS, JILLZ & SNACKS 

€ 1,- (VANAF 18.30 TOT 20.00 UUR)
Zaal: Tufborrel 
Zaal: DJ Cees •  Beat the Stones
Café:  Dario

ZAAL OPEN 18:30


