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Jubileumborrel bij Grooteman

Vijf jaar geleden alweer was de
eerste kermisborrel bij huize
Grooteman. Een feest dat klein
begon en inmiddels is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend feestje. Dit jaar vieren
ze het eerste jubileum. “Helaas
kan Tom er dit jaar niet bij zijn
omdat hij voor zijn werk in
Hong Kong verblijft, maar het
feest gaat wél door!” aldus Rob.

Eerste borrel
In 2013 organiseerde Rob Grooteman zijn eerste kermisborrel in
de tuin van zijn ouders. Hij deed
dit samen met zijn vriend Tom
Portegies. Gezellig met een paar
vrienden bijkletsen en een borreltje drinken. Dat werd een
groot succes. “Er kwamen iets
meer vrienden dan gedacht, want
vooral in de laatste dagen voor
zo’n borrel kom je ineens iedereen tegen. Dan zeg je al snel dat
zij ook welkom zijn, ” zo vertelt
Rob. Dat zelfde jaar organiseerde
ook zijn broer Jur Grooteman een
kermisborrel, alleen niet in hun
vervolg op pag. 5

Michael Nan, Jur en Rob Grooteman en Kevin Blokdijk; de kermisborrel is een jaarlijks terugkerend feestje.

Foto's: Koos Dol.

Hallo kermisgangers
vervolg op pag. 1

Dit jaar is de vijftiende editie van de kermismaandag. Een kristallen mijlpaal die beloond wordt
met een uitverkochte brunch. 350 mensen van diverse allooi hebben de moeite genomen
om een plekje te reserveren voor de brunch. Dat is natuurlijk fantastisch en deze prestatie is
een gevolg van het goede werk van het kermiscomité van de afgelopen jaren.
Het kermiscomité is dit jaar groter dan ooit. Het bestaat nu uit negen mensen. Dat is nog nooit
gebeurd en waarschijnlijk heeft dat te maken met het succes van de laatste jaren. De nieuwe
leden zijn Joey Leeuwinga, Dirk Jan Duijs, Dirk-Jan de Wit, Jur Kruis, Jasper Smit en Adriaan
de Wit. Er zijn helaas wel wat leden gestopt en dat zijn: Robert Appelman, Jordy Kok, Mike
Wieten en Michel Bos. Allemaal ontzettend bedankt voor jullie inzet.

Germaco wenst
iedereen
een kleurrijke
kermis toe!

De nieuwe mensen hebben de taken goed opgepakt en dat is beloond met een massale
reactie. Het grotendeels nieuwe comité zal uiteraard gaan proberen om het minimaal net zo
gezellig te maken als vorig jaar.
De swingo is aangepast. Er zijn nog wel drie rondjes swingo, maar in plaats van negen liedjes
moet je nu zes liedjes afstrepen. We hopen dat Felix niet komt, maar daar hebben we een hard
hoofd in. Deze jongeman heeft een ‘swingo-tik’. Hij wint meestal alle prijzen, zeer irritant. Er
gaan geluiden dat we hem haten, maar daar weet ik het fijne niet van.
Kortom: het is weer kermistijd! Ik hoop dat u een geweldige kermis gaat beleven en dat u
maandagmiddag compleet uit uw dak gaat met de swingo, de band Jukebox en de artiest
Stef Ekkel. Het comité is er in ieder geval klaar voor.
Cor Duijs
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Kermis Bovenkarspel
Kermis, brengt een glimlacht teweeg.
Het woord alleen al geeft een gevoel
van feest. En als vanzelf dwaal je heel
even af en loop je in gedachte gelijk met
je meissie of vriendje in het zonnetje,
van het Lunapark naar de botsauto’s.
Het sissende geluid van de hoppende
vliegtuigjes wordt vergezeld door de
oerkreten uit het griezelhuis. De geur
vanuit de kraam met suikerspinnen
zweeft om alle mensen heen. De kracht
van vroeger mag de kermis dan misschien niet meer hebben, mijn kinderen
maken wel al weken plannen met hun
vriendenkring voor een bepaalde attractie. De verwachting van de adrenaline-kick geeft ze nu al vreugde. En dat
vind ik als vader van een stel pubers dan
weer prachtig; onschuldig vermaak,
groot plezier.
Vorige week kwam ik een lid van het
kermiscomité Bovenkarspel tegen. Een
vrijwilliger die normaal met beide benen
op de grond staat, maar als het gaat om
de kermis, daar bijna hemels over praat.
Al weken, nee maanden zijn ze als comité in het geheim bezig met het smeden van snode plannen. Wat zal dat een
energie geven aan de comitéleden. En
zoals voorgaande jaren zal het ook nu
weer een spetterend feest worden. Een
feest met dit jaar een hoofdact die zingt
over doodskisten en bier: thema Halloween! En dat met Pasen. Een groter
contrast met die schattige gele kuikentjes en paaseitjes is niet denkbaar.

Die vrijwilligheid van het comité wil ik
hier graag noemen. Want zo zie je maar
weer, commercie en vrijwilligers brengen
beide op die dagen een gemeenschapszin
op de been die zijn weerga niet kent. En
zo worden we allemaal getrakteerd op
een prachtig feest, binnen en buiten, voor
klein en groot.
Kermis in Bovenkarspel, de eerste van
het kermisseizoen in West-Friesland. Ik
wens jullie allemaal heel veel plezier.
Maak er een mooi weekend van!
Ton Schuitemaker
Wethouder Volksfeesten
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R.I.P.

REST IN PILS
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Meer informatie en inschrijven via

www.kermisbovenkarspel.nl

Bijna is het weer zover. Het is weer Pasen. Hoeveel
mensen zal dit nog iets zeggen? Ja, een lekker lang
weekeinde, lekker een korte vakantie. Het begint
al op de goede vrijdag. Dan hebben al veel mensen
vrij. Maar hoeveel mensen zullen nog weten dat
Pasen een afsluiting is van de vasten. Dat tijdens
Pasen het sterven en de wederopstanding van
Jezus wordt herdacht. Dat Pasen vroeger een
lentefeest was. Na een lange winter begon de natuur zicht te ontluiken. Dat werd gevierd door iedereen. Het eerste voedsel kon weer geplant en
geoogst worden. De tijd van vasten was voorbij
want je wist dat er weer voedsel ging groeien. De
vasten zorgde ervoor dat je het eten eerlijk verdeelde om zo veel langer met het eten te kunnen
doen. Men had geen koelcellen alleen maar kelders e.d. Muizen en ratten en ander ongedierte
aten heerlijk mee als men daar niet alert op was.
Of soms was het eten bedorven. Door te vasten
bleef er meer te verdelen over. De week voor Pasen
heet de goede week. Deze begon met Palmzondag. Vroeger gingen we met Palmpasen kruizen
opgesierd met eten en een broodhaan in processie, met bruidjes en de fanfare, de kruizen schenken aan arme gezinnen en langdurig zieken. Voor
mij was er ooit ook een kruis gemaakt. Ik had ruim
2 maanden in het ziekenhuis gelegen met een
gebroken been die in tractie moest. Dit is een soort
stellage waar je been rechtop te houden met gewichten zodat de breuk goed kon genezen. Maar
vlak voor Pasen kwam ik uit het ziekenhuis en als
eigenwijze 8 jarige wilde ik juist meelopen in de
processie. De tocht in de Weere was 3 km lang. Ik
heb het tot de helft gelopen. Maar je kan dan
moeilijk zelf een kruis krijgen. De donderdag van
deze week was de witte donderdag. De dag dat

christus werd opgepakt. Op deze dag ging je naar
de kerk, zo ook op goede vrijdag, de dag van de
kruistocht. Ik ging met mijn kinderen altijd naar de
kinderviering op vrijdagmiddag. Dat vond ik altijd
een leuke mis. Dan de Paaszaterdag met de avondwake. Een late lange avondmis. Wij gingen daarom
vaak niet naar deze mis maar op paaszondag. Op
paaszaterdag en zondag vierde je geen kermis. Dit
deed je pas op maandag. Zondag was echt een
hoge dag. Allemaal nieuwe zomerse kleren aan.
Geen maillots meer, de schoonmaak moest achter
de rug zijn en de kachel was in de opslag. Het
maakte niet uit of het koud of warm was. De vaste
trommel ging open. Ruim 6 weken vanaf carnaval
waren alle snoepjes in de vaste trommel gegaan.
Want tijdens vasten mocht je niet snoepen. Paaseitjes waren toen nog een traktatie. Die kreeg je
alleen `s middag bij het kopje thee. Later werden
de paaseieren verstopt. In Bovenkarspel deed de
jongerenbeweging dit vroeger in het Oranje Nassaupark. Ook konden kinderen dan als ze een
speciaal ei hadden gevonden een prijs winnen.
Jammer genoeg is dit na een paar jaar weer gestopt. Mijn kinderen vonden dit altijd erg leuk. Ja,
Pasen is erg veranderd. Zaterdag begint de kermis,
overal kermisborrels, mensen gaan een weekeinde
weg, pretparken doen goede zaken en op Schiphol
is er geen doorkomen meer aan van mensen die
op vakantie gaan. Het thuisblijven met bv spelletjes en tradities van paasontbijt, paas eten met
elkaar en de rust die deze dagen uitstraalde is
verdwenen. We hollen steeds meer achter alles
aan. Ik blijf thuis.
Ik wens u goede en rustige Paasdagen en veel
plezier op de kermis.
Groetjes Trude
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Kermis 2017
bij
Eetcafé de Buren

Pasen betekent vooral bij Eetcafé de Buren dat de kermis weer voor de deur staat.
Kim Lumi en Kelly Cortie hebben dit jaar weer een zeer gevarieerd kermis programma.
Waar jong en oud van kunnen genieten.

Kermis 2017
Zelfstandig blijven
e
1 paasdag vanaf 20:00uur
gaat het dak eraf met DJ Rob Lee .
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met zorg op maat
e
2 paasdag vanaf 19:00uur staat DJ Oscar Lumi achter de draaitafel om de lekkerste hits en
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laten
knallen.
en vrijblijvend advies naar:
Bij Eetcafé de Buren hebben wij alle kermisdagen VRIJ ENTREE!!!
Vanaf 12:00uur is ons terras geopend voor een heerlijke lunch, borrel of bittergarnituur.

Tel. 088
- 206 89 10
Eetcafé de Buren wenst iedereen
fijne paasdagen
kermis toe! de Buren de gezelligste
ond de Broekerhavenband
al jarenlang
bijenEetcafé
deuntjes
te spelen op de paasdinsdag.
En vraag naar een van de coördinerende wijkverpleegkundigen
Buren wil de Broekerhavenband bedanken dat zij jaren lang op deze
gezellige
Gré Lakeman,
Ingrid Ootes, Sylvia Mantel of Marit Overboom
van het zorgteam in:
kermisdinsdag hebben willen optreden!
j blijven dan ook traditiegetrouw op de dinsdag doorgaan met live muziek.
Bovenkarspel Grootebroek Lutjebroek
met de super gezellige kermisband Liever Live ! Dat word swingen geblazen….
Liever Live Band speelt dinsdag 18 april vanaf 17:30uur www.omring.nl
Tevens draait Dj Dusty Boyd in de tent vanaf 18:00 zijn beats.

See you at

Bij Eetcafé de Buren hebben wij alle kermisdagen VRIJ ENTREE!!!
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eigen tuin maar elders. “Ook hier
vrienden en bekenden en een hele
boel plezier onder het genot van
een borrel,” vult Jur aan.
Opbouwen en afbreken
Het jaar erop wilde beide jongens
wederom een kermisborrel organiseren. De ouders vonden het prima.
Ze konden zelfs rekenen op hun
hulp. Sinds dat jaar heeft broer Rob
zijn borrel op de zaterdag en broer
Jur op de zondag gepland. Elk jaar
groeit het feestje dat klein begon
weer uit tot een hele gezellige
avond met vrienden van onder
andere de voetbalclub, de basisschool en de middelbare school.
“Soms zie je elkaar een hele tijd
niet, dan is het geweldig om met
elkaar een kermisborrel te vieren.
Gewoon met elkaar samen zijn en
plezier beleven. Daar gaat het om,”
zeggen beide jongens. De vriendengroep van beide broers zijn grotendeels anders. Daarom zijn het ook
twee aparte middagen geworden.
Ze helpen elkaar wel bij het opbouwen van en het weer afbreken van
de partyspullen. Hun vader helpt
daar graag een handje bij mee.
“Anders komt er weinig goeds van
terecht”, zegt hij met een grote lach.
Chips en komkommer
De jongens zijn maar wat blij met
de hulp van hun ouders. “Op de
avond zelf zijn ze er ook altijd
gewoon bij. Ze kennen de meeste
vrienden, hebben het naar hun
zin. Maar ze vullen ook snel weer
de bakjes chips en komkommer
als dat nodig is.” Ook de buren
van huize Grooteman vinden het
gezellig dat de jongens dit zo één
maal per jaar vieren. “We brengen de buren op tijd op de
hoogte. Vrienden vragen we altijd
om de fietsen die dag te parkeren
bij de Kolk om zo min mogelijk
overlast te veroorzaken. “

Soms zie je elkaar een hele tijd niet, dan is het geweldig om met elkaar een kermisborrel te vieren.
Goochelaar
Een vriend van de jongens –Rico
Weeland- is goochelaar, of eigenlijk is hij illusionist. “Hij laat je
dingen zien die niet kunnen. En
zelfs als hij het uitlegt, snap je er
niks van. Zeker niet als je al een
biertje op hebt. Daar hebben we
met elkaar dan ook steeds erg
veel lol om. Dit jaar komt hij alweer voor het derde opeenvolgende jaar. Met nieuwe trucs

natuurlijk.” De jongens hebben
hun handen vol aan de organisatie. Behalve de hapjes en drankjes
moet er bijvoorbeeld ook geregeld worden dat iedereen netjes
naar het toilet kan. En als het
regent willen de gasten graag
droog staan, dus wordt de tuin
tijdelijk overdekt met een zeil.
“Dat opbouwen duurt een dag. En
het afbreken van alle bouwsels
ook weer een dag.

Hulp van vader
Meestal zijn er wel een paar
vrienden die komen helpen. Dat
geldt zowel bij het opbouwen
als bij het weer opruimen. Maar
het meeste moeten we toch zelf
doen.” Gelukkig kunnen de
mannen ook dit jaar weer rekenen op vaders hulp bij de organisatie. “We willen er een
feestje van maken. Het moet
zo’n kermisborrel zijn waar je

KERMIS
VOORDEEL

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

Heineken pils
krat a 24 flesjes

Mijn buurt, mijn Spar

van
15,99
voor

9

99*

Spar Schrama Boerhaaveplein 7 1611 EP Bovenkarspel - tel: 0228 - 521258 - bovenkarspel.spar.nl
Maandag t/m Vrijdag open van 8:00 tot 20:00 en Zaterdag van 8:00 tot 18:00
*Maximaal 4 kratten per klant actie geldig van 06-04-2017 t/m 19-04-2017

Foto: Koos Dol.
graag heen gaat. En waarvan je
hoopt dat hij er volgend jaar
weer is. Waar men plezier beleeft met elkaar en waar nog
lang over wordt nagepraat op
een positieve manier. Een
feestje waar we trots op kunnen
zijn.” Bij Rob en Jur Grooteman
is de voorpret in elk geval al
begonnen. “Laat het maar vast
zo ver zijn, we hebben er zin in!”
aldus de Grootemannen.
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* Rouw- en trouwvervoer
* Zittend ziekenvervoer
* Klein busvervoer
* Rolstoelvervoer

0228 - 51 25 00
De Tocht 6, Postbus 85
1610 AB Stede Broec
E-mail: info@tcwf.nl
Internet: www.tcwf.nl
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Kermis-aanbiedingen
Geldig op: donderdag 13 april - vrijdag 14 april - zaterdag 15 april

Haring
€ 2,– per stuk
en 4 voor € 6,50
Kibbeling
van hollandse
kabeljauw:
500 gram € 7,95
Diverse
visschotels
vanaf € 25,–

De Middend 232A • 1611 KM Bovenkarspel • (0228) 52 63 19

KERMISKR ANT BOVENKAR SPEL 2 0 1 7

MEI IN
THEATER

BOVENKARSPEL

MARJOLIJN VAN HEEMSTRA –
ZOHRE, EEN AFGHAANS
NEDERLANDSE SOAP
13

Toneel

•

zaterdag 13 mei

• 20.00 uur

De Afghaanse Zohre zit middenin haar
integratie-proces en maakt daar samen met
Marjolijn van Heemstra een indrukwekkende
voorstelling over.

JAVIER GUZMAN – JA-BIE-JER
18

19

Cabaret

• donderdag 18 mei • 20.00 uur

Javier legt uit hoe je zijn naam nou eigenlijk
uitspreekt, en meer…

FINALISTENTOUR
LEIDS CABARET FESTIVAL
Cabaret

•

vrijdag 19 mei

• 20.00 uur

De cabarettalenten van morgen tonen nu
al hun beste kunsten!

BIG MOVIE GIG
20

Muziek / film

• zaterdag 20 mei • 20.00 uur

De leukste bigband uit Wognum speelt
muziek uit o.a. James Bond, Mission
Impossible en Toy Story. Mét beeld!

MARK WIJNEN – ODE AAN JASPER

zondag 21 mei • 15.00 uur
•
Mark en Jasper vertellen nog één keer hun
Toneel

21

levensverhaal in deze prachtige, openhartige voorstelling.
THEATER

VERGADEREN

FILM

TROUWEN

KOOKSTUDIO

MUZIEK

CABARET

WW W. HETPOSTKANTOOR.INFO

Hoofdstraat 17 • 1611 AA Bovenkarspel • Tel. 0228-743 910
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Kermis bij de Flora Bar:
Say YES to the dress and be smoking HOT
De tanken zijn gevuld, het programma staat gepland, Mario en
Annette zijn zich aan het opladen
en natuurlijk maar voor één ding:
kermis Bovenkarspel 2017!
De opzet van de kermis bij de
Flora Bar zal net zijn als vorig jaar
maar deze keer wel met garderobe. “De extra bar in de serre is
er dus niet meer, hier komt de
garderobe te staan”, vertellen
Mario en Annette. “De kleine tent
is er nog wel, met twee toiletten
en de rookruimte”.
De aftrap van de kermis bij de
Flora Bar is op vrijdag 14 april met
het thema van dit jaar: Say YES to
the dress and be smoking HOT!
“DJ Jesper komt draaien en we zijn
heel benieuwd hoe creatief de
mensen zijn met het thema. Ieder
jaar zijn we weer positief verrast
over hoe de mensen hieraan meedoen. Dat is geweldig om te zien
en zorgt voor een superleuke
sfeer”! Zaterdag 15 april staat de
band Flashback op het programma en op zondag is het natuurlijk
weer tijd voor het Eerste Deuntje.
Wie zal dit jaar de allereerste zijn?
Vanaf 17.00 uur draait DJ Cor D
en om 21.30 uur is het de tijd voor
DJ Peter. Maandag 17 april is de
laatste kermisdag van 2017 voor

Kermis 2017 wordt weer één groot feest bij de Flora Bar.
Mario en Annette en dan sluit de
Flora Bar af met Patrick Bouquet
vanaf 17.00 uur en de welbekende

Foto: Koos Dol.

afterparty vanaf 21.30 uur.
Niet alleen de kermisgasten maar

ook Mario en Annette kijken ieder jaar weer uit naar de kermis.
“Ondanks het werken is het voor

ons ook gewoon één groot feest.
We hebben er weer zin in en we
hopen jullie allemaal te zien”!

Kermisprogramma 2017

Kermisprogramma 2009
Zaterdag 11 april

MAINSTREET
Vrijdag 14 april

21.30 uur

Zondag 12 april

10.00 uur

Say yes to the dress
and be smoking
hot!!
EERSTE
DEUNTJE

21.00 uur

16.00 uur

DJ COR
JESPER
DJ
D.

MIJN BROER EN IK
Zaterdag
15 april
Maandag 13 april
15.00
uur uur
FAMILIE
MATINEE
21.30
FLASHBACK
17.00 uur
Zondag ANITA
16 april & BIANCA
21.00 uur
PARADISE
10.00 uur Dinsdag 14 april
EERSTE DEUNTJE
20.00 uur
KARAOKE SHOW
17.00 Alle
uur dagen gratis
DJ COR D.
toegang!
21.30 uur
DJ PETER
Graag tot ziens in de Flora Bar!!!
Maandag 17 april
17.00 uur
PATRICK BOUQUET
21.30 uur
AFTER PARTY
Dinsdag 18 maart GESLOTEN
21.00 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

Nooit meer
uitglijden in
de badkamer
met Cossolid
antislip
douchebakken
& vloeren!
Sterk in
maatwerk

www. florabar.nl

We zijn op vrijdag, zaterdag en maandag geopend vanaf 15.00 uur.
Op zondag zijn wij al om 10.00 uur geopend voor het Eerste Deuntje!
Tijdens de kermis is onze keuken geopend voor broodjes en snacks.
Garderobe aanwezig.

Allemaal een beste kermis toegewenst!

Meer informatie:

lahnsolutions.com

Nijverheidsweg 1, Grootebroek T. 0228 74 53 42
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Verkeersschool

KEVIN KOK
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Hoog slagingspercentage

SLAGING
PERCEN S1e exam TAGE:
e

herexam n: 77%
en: 89%
landelij
k gemid
delde 4
0%

Leren autorijden is meer dan je rijbewijs halen!

Verkeersschool KEVIN KOK
info@kevinkok.nl
Telefoon 06-23 03 41 42
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Streekweg 317 - 1616 AG Hoogkarspel - 0228 - 585 916 - info@molenaarenzn.nl - www.molenaarenzn.nl
Openingstijden donderdag, vrijdag en zaterdag 10.00 - 17.00 uur

0228 - 585916 www.molenaarenzn.nl

www.vandersterregroep.nl

EMNS!
T
S O
OP

Vandersterre Groep Packaging is genomineerd voor beste
onderneming Noord-Holland!
Ga naar www.ovnh.nl en stem!
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De wereld aan hout op voorraad

2e PAASDAG GEOPEND!!

BIJ AANKOOP VAN ALLE BUITENVERBLIJVEN ONTVANGT U
ij
gb .
OP 2E PAASDAG DE GEHELE FUNDATIESET
i
d
gel room
T WERK!!
DIG BIJ MA A

OOK G E L

HELEMAAL GRATIS!!!

DE BUITENVERBLIJF SPECIALIST!

dag show
s
a
a
e
e p onz
2
n
een n i
All kope
aan

Wij produceren alle kapschuren en

buitenverblijven zelf in onze eigen zagerij
te Grootebroek. Hier worden alle
modellen precies zoals u dat wenst
vervaardigd. Op deze manier hebben wij
al meer dan 2000 klanten blij gemaakt
met één van onze prachtige modellen,
gratis vermaakt naar wensen van de
klant. Daarom mogen wij onszelf
“DE kapschuur- en buitenverblijfspecialist”
van Nederland noemen!

2e PAASDAG GEOPEND
MEGA SEIZOENSOPENING
Bij aankoop van een compleet
buitenverblijf vanaf €6.000,krijgt u een
GRILL GURU ELITE LARGE

GRATIS!!

Al
aan leen 2
kop e p
en aasd
in o ag
nze gel
sho dig b
wr
oom ij
.

NORMAAL €1.199,IPS
RIJG T ERS
K
N
E
EIST
MEE
PROEF HTE GRILLM ERIENCE
EXP
E EC
VAN D E COOKING
LIV
OP DE

ALLEEN 2e PAASDAG

€749,OP=OP

Druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen niet in combinatie mogelijk.
Aanbiedingen alleen geldig op 17 April 2017.

MEGA SCHERP GEPRIJSD TUINHOUT
ALTIJD DE BESTE KWALITEIT! KIJK OP:

De Tocht 4

GRILL GURU
ELITE LARGE

1611 HT

WWW.JUMBOWOOD.NL

Bovenkarspel

0228-522444

Info@jumbowood.nl
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Zoals elk jaar: Felix is er weer bij
Michael Nan is er elk jaar weer
bij. Samen met zijn vrienden
Tom Portegies en Rob Grooteman viert hij Bovenkarspel Kermis mee tot in de late uurtjes.
“De week van de kermis ben ik
het extra kind in huize Grooteman. Dan heb ik het prima
naar mijn zin bij vader Koos en
moeder Carola en mijn broers
Rob en Jur. Ik help opbouwen
voor de kermisborrel en daarna
zijn we samen op pad. Naast
de diverse borrels proberen
we ook naar de TufTuf te gaan
en naar de Florabar, ” zo laat
Michael weten. “Rob en ik kennen elkaar al van school. Daar
zaten we op dezelfde afdeling,
hielden samen pauze en er was
gewoon een klik. Een vriendschap die al tijden duurt. Sinds
2010 vieren we alle kermissen
samen, zowel in Bovenkarspel
als die in Venhuizen”.
Felix is uit
de hand gelopen grap
De meesten zullen Michael kennen bij zijn bijnaam ‘Felix’. Hij
vertelt hoe dat zo is gekomen. “Het
was vrijdag in 2015. Wij kwamen
verkleed bij de Florabar, want het
thema was ‘het Leven is een
Sprookje’. Met Rob verkleed als
Peter Pan, Tom als Sneeuwwitje en
ikzelf als de Rattenvanger van
Hamelen vielen we wel op. We

Swingo. De eerste Swingo werd
helaas niet gewonnen, maar men
had ‘Felix’ al wel reeds gesignaleerd. De bijnaam Felix is een uit
de hand gelopen grap, maar Michael vindt het prima zo.

Michael Nan, ook wel bekend als Felix.
riepen onszelf zo’n beetje uit tot
winnaars. Toen mijn naam gevraagd werd zei ik als geintje Felix.”
Traditie
Op maandag organiseert het Kermis Comité Swingo in de Tuf. Dat

Foto: Koos Dol.

lijkt op bingoën, maar je hebt geen
getallen op je kaart maar artiesten
en kermisknallers. “We wonnen
diverse rondes. Er werd gevraagd
naar mijn naam en ik riep weer
‘Felix’. Gewoon voor de grap.” Op
de kermisvrijdag van 2016 ging de

groep naar de Florabar. Inmiddels
een beetje traditie. Dit jaar met als
thema ‘Stripfiguren’. Tom, Rob en
Michael gingen dit maal als de
Zware Jongens uit de Donald
Duckserie. Op kermismaandag
gingen de heren wederom naar de

Plezier en genieten
Kermis is niet alleen maar lol.
Want na een feestje dient er ook
te worden opgeruimd. Dat hoort
er uiteraard bij. “Maar eigenlijk
hebben we daar geen tijd voor. Na
de kermisborrel op eigen terrein,
worden we ook bij diverse vrienden verwacht. Waar we misschien wel weer een beetje op
hopen is dat Matt -de jongste
Grooteman- ons weer uit de
brand helpt. Hij loopt niet warm
voor de kermis. Maar stak toch
de handen uit de mouwen door
de troep op te ruimen en alles aan
kant te maken. Van onze kant is
dat erg goed bevallen, dus we
moeten hem dit jaar maar weer
proberen zo ver te krijgen… dan
gaan wij alvast naar de volgende
borrel toe!” lacht Michael.
Dit jaar moet Michael het noodgedwongen iets anders aanpakken. Hij moet werken rondom de
paasdagen. “Maar na mijn werk
ga ik heen. Want een feestje
wordt het zeker. Dan maar iets
rustiger aan, dat doet aan de lol
niks af ”, aldus Michael.

Blote Voeten
Pad
Doe je schoenen uit en ga mee!
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.
Gouwe Voeten, de Gouw 11,
1611 BS Bovenkarspel.
Info tel: 06 - 36 17 17 78
www.gouwevoeten.nl

Boerencamping de Gouwe Stek wenst
iedereen een prachtige kermis toe!
Nieuw: groepsverblijf
20 mei Open Dag
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WOONWINKEL

OPEN HUIS & TUIN
IN ’t KLOOSTER
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‘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

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

Vrijdag 12, zaterdag 13 mei van 10.00 - 17.00 uur
Zondag 14 mei van 12.00 - 1700 uur
interieur • styling • advies

Open huis van de kelder
tot de zolder met unieke
woonbeleving & inspiratie
In de Kloostertuin koffie & thee met iets
lekkers, presentatie van de OFYR, the art of
outdoor cooking door Inspired ontwerpstudio,
een sterrenkok, wijnproeverij, kunstschilder
en veel gezelligheid!

Tevens de lancering
van Designers Guild Paint
in Nederland.
Woonwinkel ‘t Klooster
wordt dealer en distributeur
voor alle dealers en architecten.

info@woonwinkeltklooster.nl | www.woonwinkeltklooster.nl

EEN EVENEMENT
WAT U NIET MAG
MISSEN, GRAAG
TOT ZIENS
IN ‘t KLOOSTER

Volg ons ook op:
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Kermis 2017 bij Eetcafé de Buren
Geen twee maar drie dagen
kermisfeest bij Eetcafé De Buren. “Kermis is hier alle jaren
TOP. Geen gedoe, gewoon
altijd een superstemming”, vertellen Kim Lumi en Kelly Cortie, die vanaf 2015 de nieuwe
eigenaren zijn van Eetcafé De
Buren aan de Peperstraat 31 in
Bovenkarspel.
Dit jaar is het voor de derde
keer dat het café ook de zondag
tijdens kermis open is. “Dit was
vorig jaar boven onze verwachting een groot succes en hartstikke gezellig, dus hier gaan we
mee door”! Het is hard werken
voor Kim en Kelly en zeker met
de kermis, maar dit gaat met
zoveel plezier dat ze zelf al aangeven dat ze zonder de horeca
diep ongelukkig zouden zijn.
“Dit is onze passie. We hebben
nog heel wat jaren te gaan dat
we moeten werken en dat willen
we met plezier doen".
Programma
Pasen betekent kermis en Kim en
Kelly hebben dit jaar weer een
zeer gevarieerd kermisprogramma waar jong en oud van kunnen
genieten:
1e paasdag vanaf 20:00 uur gaat
het dak eraf met DJ Rob Lee .
2e paasdag vanaf 19:00 uur
staat DJ Oscar Lumi achter de

Kelly en Kim zijn er klaar voor: Laat de kermis maar komen!
draaitafel om de lekkerste hits en
dansbare beats door de speakers
te laten knallen.
Liever Live
Als traditie stond de Broekerhavenband al jarenlang bij
Eetcafé de Buren de gezelligste
deuntjes te spelen op de

Paasdinsdag. Eetcafé de Buren
wil de mannen van de Broekerhavenband, dat zijn Arie Deen,
Ton en Ruud de Groot, Dick
Schouten en Bert Jongsma hartelijk bedanken dat zij jarenlang
op deze gezellige kermisdinsdag hebben willen optreden!
"Wij blijven dan ook traditiege-

Karel Bolbloemen bv
wenst iedereen een
gezellige kermis!
Met Paas
zet je tulpen in een vaas!

Foto: Koos Dol.
trouw op de dinsdag doorgaan
met live muziek. Dit jaar met
de super gezellige kermisband Liever Live. Dat wordt
swingen geblazen"! Liever Live
Band speelt dinsdag 18 april
vanaf 17:30 uur. Tevens
draait Dj Dusty Boyd in de tent
vanaf 18:00 uur zijn beats. Bij

Eetcafé de Buren geldt voor alle
kermisdagen VRIJ ENTREE!!!
Vanaf 12:00 uur is ons terras
geopend voor een heerlijke
lunch, borrel of bittergarnituur.
Eetcafé de Buren
wenst iedereen fijne paasdagen
en kermis toe!!!

T 06-23 624 412
I daankleinstukadoors.nl
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Kermiscomité Bovenkarspel maakt zich op voor de jubileumeditie van kermismaandag

Voorbereidingen vijftiende
brunch ‘huiveringwekkend’ goed

“Je zag de kermis inkakken in 2001”, weet
Cor Duijs zich te herinneren. Daarom
was het tijd voor actie en startte hij in
2003 met … Kermiscomité Bovenkarspel.
De rest is geschiedenis: van een ingekakte kermis is allang geen sprake meer.
Het comité is actiever dan ooit om deze
15e jubileumeditie groots uit te pakken.
Het kermiscomité heeft met het Vereenigingsgebouw de organisatie van de brunch
en swingo op kermismaandag in handen.
Na vijftien jaar heeft Cor flink wat ervaring
in het bouwen van een feestje. “Heel lang
organiseerden we de kermismaandag met
z’n tweeën en ik heb het zelfs een aantal
keer alleen gedaan”, vertelt hij. De extra
handen bevallen hem daarom wel. “Het is
nog nooit zo goed geregeld, alles gaat zo
snel. Ze hebben er echt zin in deze jongens.”
Killerclowns
In november kwamen de mannen voor het
eerst bijeen. Vooral het thema stond toen
bovenaan het prioriteitenlijstje. Na de
glitter en glamour van vorig jaar wordt het
roer omgegooid. “In november waren daar
ineens de killerclowns”, vertelt Jur. “Halloween was daarom de eerste suggestie.”
Dat had meteen de goedkeuring van het
hele comité. “Het Vereenigingsgebouw
wordt een groot spookhuis”, aldus Joey.
“De achterzaal verandert in een kerkhof.”

De mannen van het kermiscomité hebben er zin in.
Win consumptiemunten
Het is de bedoeling dat de bezoekers hun
kleding aanpassen aan dit decor. Zombies,

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

spoken, heksen dracula’s of killerclowns:
Roy Vreeker van het Vereenigingsgebouw
zal ze de toegang niet weigeren. “Kom zo
angstaanjagend, lelijk, maar ook zo origineel mogelijk naar de brunch en win consumptiemunten”, roept het comité op.

Foto aangeleverd.
wilde zingen. Nu moet je het comité trakteren op een biertje bij een foute swingo.”

Swingo
Waar vijftien jaar geleden vooral tuinders
op kermismaandag voor de deur stonden
weten jong en oud vandaag de dag de
brunch te vinden. Vorig jaar was voor Cor
een hoogtepunt: “Dat was het hoogst haalbare: uitverkocht en een volle zaal. Er
stond om twaalf uur een rij, dat ben je
helemaal niet gewend.” Drie jaar geleden
bleek de swingo – een idee van hemzelf
– een hit te zijn.

Sponsorbier
Kermisklanten kunnen echter ook het
comité én zichzelf trakteren. Daarvoor
is het ‘sponsorbier’ bedacht. “Tussen
15.00 en 18.00 uur kun je voor 150 euro
een vat bij Roy kopen, daaruit krijgen
bezoekers twee drankjes voor de prijs
van één”, legt Dirk-Jan uit. “Dat kun je
bijvoorbeeld met een groep vrienden
doen, hoe meer er wordt gesponsord,
hoe langer we met z’n allen kunnen genieten van het sponsorbier.” Naast bier,
doen wijn, fris en Jillz ook mee met deze
actie. De opbrengst gaat naar het kermiscomité.

De swingo is simpelweg een swingende
bingo, legt Cor uit. “Vorig jaar moest je bij
een foute swingo een liedje zingen, maar
dat was geen succes. Er werden ineens wel
heel veel fouten gemaakt, want iedereen

Traktatie
Het kermiscomité heeft ook een traktatie
in petto: “Omdat het de vijftiende keer is
krijgt iedereen een cadeau”, vertelt Cor.
Maar wát dat is houdt hij nog geheim.
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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
Elbaweg 37, 1607 MN Hem
Tel. 06 - 229 04 761 - Fax. 0228 - 54 38 04
info@ricksflowers.nl

Gespecialiseerd in:
Gekoeld en verwarmd
vervoer in binnenen buitenland van
bloemen, planten en
bloembollen
Machine vervoer
Kuubkisten vervoer
Dagelijks vervoer naar
alle bloemenveilingen.

De Wit Transport B.V.
Geerling 4
1611 BT BOVENKARSPEL
www.dewittransport.eu
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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

Aquastop Witgoedservice

wenst iedereen fijne paasdagen
en een gezellige kermis Bovenkarspel
verkoop, reparatie,
onderdelen
witgoed & inbouwapparaten
de Tuin 1A
1611 KR Bovenkarspel

(0228) 51 22 85

aquastop.nl

Kadijkweg 65a - 1614 MA Lutjebroek - tel. 0228-562894 - info@hetkeetje.nl

Boerenlandwinkel
Zorgboerderij
Fruitbomen
Fruitmanden/Kadootjes
Creatieve workshops
terras
Kijk voor meer informatie of de agenda op

www.hetkeetje.nl

Facebook: www.facebook.com/hetkeetje
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Nadine, Evelien, Reini en Romy
proosten vast op de kermis
Volgend jaar als de dames 16
zijn wordt de kermis in de
kroeg gevierd, maar nu vieren
Nadine Henningheim, Evelien
Hoogland, Reini Keeman en
Romy Timmer de kermis nog
op kermisborrels en in en tussen de attracties: “We gaan
vanuit school meteen de eerste
dag al die kant op en we vermaken ons altijd”!
Bukkend naar het toilet
Romy heeft het helemaal goed
voor elkaar, want die stapt de
voordeur uit en staat meteen op
de kermis. Al moet ze sinds de
Speed op het terrein staat bukkend naar de wc. “Deze komt
natuurlijk heel hoog en vanuit de
badkamer kijken we er zo tegenaan. Tijdens de kermisdagen
moet ik bukkend douchen en
naar het toilet”, lacht Romy. We
hebben natuurlijk nog wel extra
benadrukt dat dit verhaal inclusief foto van de dames nu wel in
de krant komt te staan!
Wilt u op onze ballen passen?
Vanaf groep 7 zijn Nadine, Evelien, Reini en Romy op de kermis te vinden en maken van
alles mee. Zo is de fiets van

Nadine, Evelien, Reini en Romy (v.l.n.r.) proosten vast op de kermis.

Jongerenkoor JoKo
wenst u
een fijne
kermis!

gen
Kan je net zo goed zin
rvrouw?
als de douchende buu
ijken.
k
s
n
o
ij
b
r
e
e
k
n
e
e
n
a
Kom d
half 10.
Elke vrijdag van 8 tot

Foto: Koos Dol.
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Nadine een keer verplaatst en
hebben ze een uur lopen zoeken
voor ze deze weer gevonden
hadden. Maar bij deze vast een
waarschuwing: Mochten de
dames volgend jaar meegaan in
het feestgedruis van kermisborrels en kermisfeesten zou er
zomaar een keer revenge genomen kunnen worden. Dus ben
je je fiets kwijt, gewoon nog
even een rondje zoeken! Ook
winnen de dames weleens wat.
Reini en Nadine wilden, bewapend met twee grote opblaasbare ballen, nog even wat at-
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tracties in. “We vroegen aan de
man in de kar of hij er even op
wilde letten. Maar dan ben je
weer met tien andere dingen
bezig en vooral heel veel lol.
Toen we bijna thuis waren keken we elkaar aan: We hadden
toch die ballen gewonnen? Wij
weer terug en daar zat de beste
meneer er nog steeds hartstikke
lief op te passen”, lachen Reini
en Nadine.
Kermis Bovenkarspel is nog
maar het begin
De familie van de damesgroep

De dames op de foto gezet door de fotograaf op de kermis.

"Wij hebben er zin in, jullie ook?"

Foto: Koos Dol.

Bij Heron Auto komt u niet
van een koude kermis thuis!

geeft wel ieder jaar kermisborrels, waar ze altijd te vinden zijn.
Onder andere bij de broer van
Evelien, de ouders van Romy en
vrienden van de ouders van
Nadine. De moeder van Reini is
eigenaar van café Deugniet in
Enkhuizen, dus Reini is het
kroegleven al van kleins af aan
gewend. “Verjaardagen en feesten worden altijd daar gegeven.
Volgend jaar gaan wij ook met
kermis de kroeg in en daar kijken we eerlijk gezegd wel naar

Tijdelijk tot

€ 3.000*

Tijdelijk tot

€ 2.000*

voordeel
Volkswagen Polo
Tijdelijk tot
Tijdelijk tot
€ 3.000*
€
3.000*
voordeel
voordeel

voordeel

Tijdelijk tot

€ 2.000*
voordeel

Nu: tijdelijk extra voordeel
bij Heron Auto Volendam.
Nu: tijdelijk extra voordeel

Volkswagen begint het jaar goed. U krijgt nu
bij op
Heron
Autoup!Volendam.
extra voordeel
een nieuwe
of nieuwe
Polo uit voorraad.

Volkswagen begint het jaar goed. U krijgt nu
extra voordeel op een nieuwe up! of nieuwe
Het voordeel
op een Volkswagen up! is
Polo uit voorraad.

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

Het team van

Heron Auto
Volendam

Hetvoor
teamuvan
staat
klaar!

Heron Auto
Volendam

staat voor u klaar!

Tijdelijk tot

€ 3.000*
voordeel

Voortreffelijk eten voor een verrassende prijs!
Na de vele bezoekers die we vorig jaar
weer hebben mogen verwelkomen, komen we natuurlijk
ook dit jaar weer met een kermismenu.
Dit jaar kunt u kiezen uit een Bij-Jaap-Burger,
een Halloween schnitzel of een overheerlijke
kipspies met satésaus. Dit allen uiteraard
geserveerd met salade en friet!
Voor de kermisprijs van € 12,50.
De keuken is de gehele kermis open van 17.00 uur tot 21.00 uur.

€ 2.000 en op de Polo maar liefst € 3.000,

€ 1.000
extra inruilpremie.
En u hoeft inclusief
niet lang
te wachten:
binnen 5 werkdagen staat uw gloednieuwe
Tijdelijk
tot up!
Enbij
u hoeft
niet
lang
te wachten:
Volkswagen
Volkswagen
u voor
de
deur.

Het team van De Halve Maan wenst iedereen
een fijne Paas en een gezellige kermis toe. Natuurlijk bent u
bij ons van harte welkom voor een hapje en een drankje.

€ 2.000*

binnen 5 werkdagen staat uw gloednieuwe
Tijdelijk tot
Volkswagen bij u voor de deur.

Bekijk de actie ook op onze voordeel
€site:
2.000*
www.heronauto.nl.
Bekijk de actie ook op
onze site:
voordeel
www.heronauto.nl.

Het team van

Nu: tijdelijk extra voordeel
bij Heron Auto Volendam.

Heron Auto
Volendam

staat voor u klaar!

Chr. van Abkoudestraat
2
Chr. van Abkoudestraat
2
Volkswagen begint het jaar goed. U krijgt nu
1132 AC Volendam
1132extra
AC Volendam
voordeel
op39
een
nieuwe up! of nieuwe
T
(0299)
36
72
T
(0299)
36
39
72
Enkhuizen
De
Dolfijn 1
T. 0228-353550
Polo uit
voorraad.
www.heronauto.nl
www.heronauto.nl
Zwaag
De Marowijne 53 T. 0229-276600

Het voordeel op een Volkswagen up! is
€ 2.000
op
de Polo
maar liefst
€ 3.000,
* Deen
actie
is geldig
op geselecteerde
voorraad.
Genoemd voordeel bestaat uit voorraadvoordeel gecombineerd met € 1.000 inruilpremie.
* De actie
is geldig op
Genoemd voordeel bestaat uit voorraadvoordeel gecombineerd met € 1.000 inruilpremie.
inclusief
€ geselecteerde
1.000 extravoorraad.
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.

Het adres voor ieder feest, trouwpartij, verjaardag en jubileum.
Alles is bij ons bespreekbaar en naar uw wens te realiseren.
Hoofdstraat 254 • Bovenkarspel
dehalvemaan@ziggo.nl • (0228) 51 12 62

uit”. Op de vraag of ze, in verband met café Deugniet, ook de
kermis in Enkhuizen bezoeken
wordt er hard gelachen. “Bovenkarspel, Enkhuizen, Venhuizen,
Hoogkarspel,
Wervershoof,
Hoorn en alles wat we nog vergeten zijn, we gaan overal heen
en het is ALTIJD gezellig! De
kermistijd begint altijd met
onze eigen kermis in Bovenkarspel en hier kijken we nu alweer
naar uit. We gaan er weer een
toptijd van maken”!
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VASTGOEDBELEGGINGEN

VASTGOEDONTWIKKELING
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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

op de

Kerremus
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KERMIS 2017

ZATERDAG
15 APRIL

ZAAL OPEN 19:00 10,- ENTREE

Café: DJ
Zaal:

Cees Weel

KINK

Zaal:
ZONDAG
16 APRIL

DJ jesper

ZAAL OPEN 19:00 10,- ENTREE
Café:
Zaal:
Zaal:

THEMA

DJ Danio Crespo

Jetset Live!
DJ Cees Weel

Brunch & kermis Swingo
Zaal: DJ Dolpin
Zaal: Jukebox • Stef Ekkel

MAANDAG 12:00 UUR
17 APRIL

0
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E
,10
Zaal:
DINSDAG
18 APRIL

ZAAL OPEN 18:00

VRIJ ENTREE
OP
ZIE OOK ONZE AGENDA

Zaal:
Zaal:
Zaal:

Lead

Tufborrel

Booming Piano’s

ACKS
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N
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.00 TOT 20.00 UUR)

1,- (VANAF 18

DJ Dolpin
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