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Altijd te porren voor een feestje!
Deze vriendengroep is al flinke
tijd samen, hoewel de éne
vriendschap eerder is ontstaan
dan de andere. “Sommige van
ons kennen elkaar al sinds de
basisschool, anderen zijn daar
op de middelbare school bij gekomen. Via de voetbal is de hele
groep samengevoegd, maar
eigenlijk doet het er niet toe.
We hebben het hartstikke leuk
met elkaar. Wij zijn altijd wel te
porren voor een feestje!” klinkt
eensgezind.
Voorbereiding bijna klaar
Robbert Karel (19 jaar) Luuk
Compas (18), Sam Broersen (19),
Bram Klein (19), Sem Leeuwinga
(19) en Chuck de Ceuning van
Capelle (19) zitten ‘te vergaderen’
over de komende kermisborrel.
Boudewijn de Wit (19) mist helaas deze avond, maar is meestal
ook van de partij. Wie een goed
feest wil neerzetten, moet denken aan de juiste voorbereiding.
“Dan weet je dat het straks goed
geregeld is, zodat je zelf ook lekker los kunt gaan. Dit jaar is de
derde kermisborrel die wij met
elkaar geven en van de afgelopen
keren hebben we geleerd.”
De eerste keer
Veel van de jongens zijn groot
geworden met de kermisborrel
van hun ouders of bij borrels van
ouders van vrienden. “Op een
gegeven moment wil je zelf een

Goede voorbereiding is het halve werk.
borrel houden, voor je eigen
vrienden. Zo gezegd, zo gedaan.
De eerste borrel was voor een
kleine honderd man en werd
gehouden bij Sam thuis. “Wat ik
me nog van het feest kan herinneren, is dat het erg geslaagd was.
Er was iets met een stroomstovervolg op pag. 5

Foto: Barend Hoekstra.

Geachte kermisgangers van Bovenkarspel
Ook dit jaar zal uw kermiscomité een geweldige maandagmiddag voor u verzorgen. Het wordt
ongetwijfeld een groot feest. Binnen vier dagen de brunch uitverkocht. Een record in ons saffieren jaar.
Vorig jaar stonden de mensen al om half twaalf voor de deur; ongekende weelde. Wanneer je zoals
ondergetekende, het vanaf 2003 heb zien groeien dan doet het wel iets met je. Na horten en stoten
qua bezoekersaantallen hebben we nu bijna heel Bovenkarspel in ‘the house’. Topper!!
Dit jaar zijn er wel wat veranderingen. U krijgt geen Swingolot meer in uw brunchpakket. We hebben
dit jaar ook maar twee Swingorondes. De eerste ronde begint om half twee. Dus iedereen die elke
Swingoronde wil meemaken, zal vanaf half twee aanwezig moeten zijn. Alleen als Felix een ronde mist,
zal niemand dat erg vinden…..
Wat niet is veranderd, is ons comité. Iedereen is gebleven. Het is een enorm enthousiast comité. Gewoon
zoals het moet. Nieuwe ideeën en proberen te innoveren. Gewoon top. En Roy er altijd bij en die altijd
meedenkt. Hulde.
Het thema ‘Stout in het Oerwoud’ biedt vele variaties voor een verkleedfeest. Degene die het best is
verkleed, krijgt van ons ook een prijs, dus doe je best. Dus ik verwacht apen, tijgers, leeuwen, een
verdwaalde olifant en natuurlijk Tarzan en misschien een schaarse geklede Jane.
Tsjaa en dan onze band van de middag. Niemand minder dan De Woudrukkers. Thematisch ongekend
goed na vader Abraham en het smurfenthema. Na de Woudrukkers en een paar biertjes komt Django
Wagner de boel nog even ‘opvrolijken’ met zijn smartlappen. U kunt dus rustig spreken van een briljant
vooropgezet plan om de bloemen en de tulpen van Dirk Berkhout buiten te zetten. Ik hoop van harte
dat iedereen een topmiddag heeft en het blijft altijd mooi om te zien dat ouders en kinderen samen
kermis vieren. Ooit een van de grondgedachtes van dit kermiscomité. Veel plezier!
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Cor Duijs
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KERMIS
Zaterdag 31 maart
Zaal open v.a. 19.00 uur

Entree € 10

Zondag 1 april

Zaal open v.a. 19.00 uur

Entree € 10
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DJ Danio Crespo
DJ Jesper

Lievelings DJ’s van je zusje
DJ Rob Lee

DJ Dolphin
DJ Danio Crespo

KINK

THEMA “Stout in het Oerwoud”
Maandag
2 april
Zaal open
v.a. 12.00 uur

v.a. 19.00 uur

Entree

DJ Dolphin
De Woudrukkers

Django Wagner
Jetset Live!
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Dinsdag 3 april
Zaal open v.a. 18.00 uur

DJ Dolphin

Booming Piano’s

Vrij entree!
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van 18.00 tot 20.00 uur: bier, wijn, fris & Jillz voor
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www.tuf.events

€1

Vereenigingsgebouw “de Tuf”
Hoofdstraat 206 | 1611 AM Bovenkarspel
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Kermis vieren, hou het gezellig!

bladzijde 3

Voor de aannemer, de klussenier, de tuinier en de particulier!

Beste inwoners,
Het kermisseizoen is weer geopend.
De eerste kermis in Westfriesland is
dit paasweekend in onze gemeente.
Het is feest in Bovenkarspel!
De eerste kermis van Stede Broec in
2018. En ook een kans om de toon
te zetten. In Bovenkarspel gaat het
om vier gezellige dagen op en rondom de kermis. Ik heb begrepen dat
de vrijwilligers van het kermiscomité Bovenkarspel voor 2e paasdag
weer een mooi programma hebben
opgezet met als thema ‘Stout in het
oerwoud!’ Dat belooft wat. Geweldig
om te zien dat er elk jaar weer een
prachtig feest van de kermis wordt
gemaakt!
Kermis & alcohol
Alcohol en kermis zijn in Westfriesland sterk met elkaar verbonden.
Geen probleem, vinden wij als burgemeesters, maar drink met mate en
blijf ‘in control’. Volwassenen zijn
het voorbeeld voor jongeren op de
kermis. Wist u, dat kermis naast de
feestdagen en de zomervakantie één
van de meest gebruikelijke momenten is, waarop kinderen onder de 18
toch alcohol krijgen/drinken? En dat
velen van boven de 18 denken dat
alle remmen los mogen en kunnen,
wat betreft alcoholgebruik?
Samen met alle burgemeesters van
Westfriesland roep ik vooral ouders

Bouwmaterialen
Tuinmaterialen
Traprenovatie
Vloeren
Deuren
op om bewust te zijn van wat u
drinkt en van het voorbeeld dat u
daarmee geeft. En heeft u kinderen
onder de 18? De afspraak is NIX18:
geen drank…, ook niet tijdens de
kermis.
Ik wens u een hele gezellige kermistijd samen met kinderen, vrienden
en buurtgenoten. Hou het gezond en
houd ook rekening met elkaar. Het
feest en de saamhorigheid staan
voorop!
Ronald Wortelboer
Mede namens de burgemeesters
van Westfriesland

Dakmaterialen
Gereedschappen
Installatiematerialen
Shop 24/7 meer dan 50.000 artikelen op:

bakkerdehouthandel.nl
Bezoek ons bedrijf en overtuig uzelf
van ons zeer uitgebreide assortiment!
Oosterwijzend 1 - 1616 LE Hoogkarspel
0228 - 56 39 68 - info@bakkerdehouthandel.nl
Geopend op ma t/m vr 08:00 - 18:00 en zat 08:00 - 17:00 uur

Kermis
Naar mijn idee moet het weer een

geval gesprekstof. Ik wil ook iedereen

prachtige kermis worden. Alle ingredi-

bedanken die heeft gestemd. Het

ënten zijn aanwezig. Afgelopen weken

maakt niet uit op welke partij u heeft

hebben we veel last gehad van koning

gestemd maar de nieuwe coalitie en

winter. Daardoor is de gehele natuur

raad weten nu welke kant u op wilt.

laat. Sommige planten hebben last

Maar het feest van de kermis staat

gehad van deze winter. Maar Pasen

voorop. Op de camping gaan we eieren

luidt het voorjaar in. We hebben een te

verstoppen. Dit gebruik en ook de

lange tijd regen en wolken gehad. Te-

betekenis van Pasen wordt door de

veel water is er gevallen en we hebben

kermis weleens vergeten. Vroeger

tekort zon gehad. En dat is nu het

mocht men op paaszaterdag en Eerste

leuke van de natuur, deze hersteld het

Paasdag niet naar de kroeg. Zelfs niet

altijd. Daarom geloof ik in een lente

een kermisborrel geven op deze da-

achtige Pasen. Het Kermiscomité heeft

gen. Gelukkig is dit voorbij maar we

alles uit de kast gehaald om voor u

mogen nooit de achtergrond vergeten.

weer een prachtige kermis te maken.

Want nog steeds is er in de wereld veel

Heerlijk even op maandag of op dins-

onrecht. En Pasen is toch weer de start

dag een biertje halen. Het weer ont-

van het opbloeien van nieuw leven. De

moeten van oude bekende. Ge-

donkere tijd ligt achter ons, de zon

sprekstof is er in ieder geval genoeg

schijnt weer, we kunnen weer naar

want de verkiezingen zijn er geweest.

buiten. Genieten. Juist dat hoop ik dat

U kunt volop speculeren welke partijen

iedereen dit kan doen met Pasen.

de coalitie gaan vormen. U kunt uw
kritiek uiten op de verschillende par-

Veel plezier op de kermis

tijen of blij wezen. Het geeft in ieder

Trude
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TE KOOP: 6 TWEEKAPPERS IN DE OOSTERWEED

VASTGOEDBELEGGINGEN

Dolfijn 41 Enkhuizen www.stacobv.com

VASTGOEDONTWIKKELING
VANAF € 237.800,00

Dolfijn 41 Enkhuizen www.stacobv.com
CMK MAKELAARS:
0228-350850
VAN OVERBEEK MAKELAARS: 0228-521052
Dolfijn 41 Enkhuizen www.stacobv.com
BEKIJK ONZE WEBSITE VOOR AL ONZE PROJECTEN!!!
Enkhuizen www.stacobv.com

WWW.KUINBV.NL
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> > Altijd te porren voor een feestje!- vervolg van 1
ring en iemand die ging staan op
de laptop van de DJ,” zo herinnert
Sem zich nog. Robbert heeft aan
die editie zijn bijnaam Robbert
‘Badkuip’ overgehouden. “Toen
de drukte en de drank me die
middag allemaal een beetje te
veel werden ben ik naar de badkamer gegaan en daar in de badkuip even gaan liggen. Kennelijk
ben ik in slaap gevallen. Ik had de
deur op slot gedaan, omdat ik
even met rust gelaten wilde worden. Ik werd ’s avonds om 20 uur
gewekt door een moeder (niet de
mijne). De rest van het feest, alle
gekkigheid bij Tuff heb ik die
keer helemaal gemist,” aldus Robbert zelf.
Dag Trampoline!
Uiteraard kwam er een vervolg op
deze geslaagde kermisborrel.
Maar het kon wel een beetje
grootser aangepakt vonden de
jongens. Bij Sam thuis werd op
dat moment verbouwd, maar bij
Bram waren ze welkom. “We
wisten inmiddels een beetje waar
we rekening mee moesten houden en nodigden nu zo’n 140 man
uit. “Dat was wederom een geweldig feest, toch?” Er wordt instemmend geknikt, maar veel
details zijn verloren gegaan. “Er
wordt op de kermisborrel best
wel flink gedronken en dan vervagen de herinneringen na verloop van tijd een beetje.” De

Het belangrijkste is dat we als vrienden samen zijn.
trampoline van familie Klein kan
het verhaal in elk geval niet meer
na vertellen. Die is in de strijd
gesneuveld!
Gastenlijst derde editie
Dit jaar pakken de jongens het
wederom grootser aan. Op de
gastenlijst voor 1 april 2018 staan
nu 200 man. “De aanwezigheid

Foto: Barend Hoekstra.

van al onze vrienden is het belangrijkst. We hebben géén thema. Verkleden is niet nodig. Wel
hebben we tijdens de kermis een
motto: “Zo lam als mogelijk naar
de Tuf!” Sem maakt zich toch nog
een beetje zorgen over de hoeveelheid Heineken bier die inmiddels is aangeschaft. Zou het
wel genoeg zijn? “Niet iedereen

drinkt een kratje in zijn eentje!”
wordt hem toegeroepen. Luidt
klinkt het kermismotto: “Zuip je
kop eraf!”
Gezelligheid kent zijn tijd
“Alle vrienden en vriendinnen
van de gastenlijst 2018 zijn van
harte welkom en samen maken
we er één groot feest van. Er zijn

toiletvoorzieningen geregeld. Er
is gedacht aan de dorstige mens
en de mogelijkheid voor het nuttigen van een vette hap. De muziek komt van lokale held Joey
Commandeur en misschien regelen we nog wel wat andere DJ’s
ook. Ze zeggen wel gezelligheid
kent geen tijd, maar bij ons wél.
Om 19 uur is het klaar!”

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!
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VROLING BV
Verwarming
Airco
Loodgieter
Elektra
Luchtbehandeling
Driebanweg	
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Het team van  wenst
iedereen een fijne kermis
Ook deze kermis vindt u ons in “De TUF”

| Geluid | Licht | Video | Rigging |
| DJ's | LED Dansvloer | Drive In Shows |


Nijverheidsweg 5A
1693 AM, Wervershoof
info@dmlsound.com
www.dmlsound.com
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sanitair
loodgieters
www.sanidrome.nl/ijsselmuiden Grootebroek

Karel Bolbloemen
wenst iedereen een
gezellige kermis!
Met Paas
zet je tulpen in een vaas!
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PERKPLANTEN
Daarvoor bent u bij ons als groothandel en
particulier van harte welkom!
Wij hebben een breed assortiment stekperkgoed
en zijn 7 dagen in de week geopend.
Elbaweg 37, 1607 MN Hem
Telefoon 06 - 229 04 761 - info@ricksflowers.nl

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

● Voor al uw binnen en buiten schilderwerk
● Leveren en plaatsen van isolatie glas
● Proﬁteer van de lage BTW van 6% op schilderwerk
voor woningen ouder dan 2 jaar
● Maak nu al gebruik van de winterschilder korting
(voor binnen schilderwerk)
Hoofdstraat 148 • 1611 AL Bovenkarspel • 06-549 052 73
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Kermiscomité zestiende editie
is er helemaal klaar voor!

Na de vijftiende editie van kermismaandag is het een mooie
uitdaging om ook dit jaar groots
uit te pakken. Dat het publiek
er zin heeft, blijkt wel uit de
snelheid waarin de brunch is
uitverkocht. Binnen 5 dagen,
een record!

Apenstreken
De nieuwe en oude leden zijn dit
jaar beter op elkaar ingespeeld. De
taakverdeling is ietwat aangepast,
want ze willen geen geklungel in
de jungle! Dit jaar is het thema
‘Stout in het oerwoud,’ voor alle
apen met hun wilde streken. “Het
was een mooie uitdaging om een
sterk thema te verzinnen, maar we
zijn erin geslaagd. De combinatie
van het thema met deze band kan
eigenlijk niet beter. Met ‘de Woudrukkers’ als band brengt het
Kermiscomité de koningen van
het oerwoud in huis,” aldus DirkJan. De nieuwe leden hebben van
vorig jaar geleerd en benadrukken
dat het publiek op de eerste plaats
staat. Het enthousiasme van de
vrienden en dorpsgenoten dat zij
ontvangen is een belangrijke motivatie. Het stimuleert de mannen
om er met zijn allen de schouders
onder te zetten.

Het kermiscomité heeft een mooie combinatie gevonden van thema en band.

Avontuurlijk oerwoud
Op maandagmorgen zal de zaal worden
omgetoverd in een tropisch oerwoud. “We
hopen dat de gasten niet terugdeinzen
voor wat avontuur en zich goed voorbereiden op het klimaat. Het vruchtbare
oerwoud brengt de lekkernijen met zich
mee voor de brunch, maar voor je het weet
loopt er een giftige vogelspin op je bord!
We hopen dat iedereen zich aankleedt
naar het thema, de mooiste outfits doen
mee in de verkleedwedstrijd,” zegt Adriaan
namens het Kermiscomité.
Swingende Bingo
Waar zestien 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.” Vier jaar geleden bleek de

Foto: Barend Hoekstra.

swingo – een idee van hemzelf – een hit te
zijn. 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
wilde zingen. Nu moet je het comité trakteren op een biertje bij een foute swingo!”
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.

06-48 44 50 47

info@nieuwboerstukadoors.nl
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Wij wensen
iedereen een
gezellige kermis!
En daarna komen we graag
langs voor een gratis
verkoopadviesgesprek.

0228-350850

www.cmkmakelaars.nl

bladzijde 10
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U bent van harte welkom
in onze showroom van 600 m2

Wij wensen Bovenkarspel
een mooie kermis!
Raadhuislaan 21 a Grootebroek (0228) 51 58 83
www.keukencentrumstedebroec.nl

bladzijde 11
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Een 6.6 voor team Picknick
Schaatsen door Tuf, patat met
ei, zwemmen in de sloot, water
drinken en denken dat het bier
is of de hele dag en avond op
stap zonder schoenen. Dit zijn
nog maar een paar voorbeelden
van team Picknick: Lindsey
Koster, Marije Boon en Dyonne
van Osch. De 19-jarige dames
zijn al vriendinnen sinds de lagere school. Lindsey en Marije
wonen en studeren in Amsterdam, maar veel weekenden en
zeker met kermis komen ze
terug naar Bovenkarspel. De 6.6
is zeker geen cijfer voor de dames hun uiterlijk of outfit, maar
daar komen we later op terug.
Thema
Het thema van Tuf dit jaar is Stout
in het Oerwoud en hiervoor zijn
de outfits al klaar. Lindsey, Marije
en Dyonne pakken altijd goed uit
met de thema's, maar voor hun
oerwoud jurkje moeten ze nog
even wachten tot de maandag.
Eerst vrijdag naar de Florabar en
daar is het thema: boerderij. “Dat
komt goed uit want we lopen
vaker met theedoeken of uitgetrokken/uitgescheurde T-shirts
van mannen om ons hoofd”, lachen Lindsey en Marije. Van
hieruit is jaren geleden ook de
naam voor de vriendinnengroep
ontstaan: Team Picknick.

De outfits van de meiden liggen al weken klaar.

Wij wensen
iedereen een
TOP kermis!

www.jandewitenzonen.com

Foto: Barend Hoekstra.
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De jongen met de losse heupen
Mochten jullie in Tuf een jongen
zien dansen met enorme losse
heupjes dan is dat waarschijnlijk
degene waar het drietal vorig jaar
een oogje op had. Jawel, alle drie!
“We hadden het alle dagen over
hem en omdat zijn broertje jarig
was, moesten we hem natuurlijk
die dag wel feliciteren. Eén van
ons drie heeft ook nog met hem
gezoend, maar wie dat is laten we
in het midden”, lachen Lindsey en
Marije. “Op de laatste avond hebben we bij hem thuis nog tot heel
laat nagezeten met pizza en bier.
We zijn uiteindelijk netjes met z'n
drieën weer naar huis gegaan en
voor degene die dat niet geloven:
Dirk-Jan kan het beamen”!

terwijl Lindsey eigenlijk moest
leren voor een tentamen. “Ik moest
echt leren maar werd toch enigszins gedwongen door Marije om
naar een kermisborrel te komen”,
lacht Lindsey. “De dag erna had ik
een tentamen en had nog niks geleerd. Uiteindelijk zat ik op de fiets
met m'n boek en ook op de borrel
en in de kroeg ben ik tussendoor
maar gaan lezen. Ik heb 20 bladzijden van totaal 300 pagina's gelezen
en ik had gewoon een 6.6 en dat is
prima voldoende”! Ook Marije had
een deadline voor een verslag voor
school en had hier, dankzij de kermis, ook weinig aan gedaan. “Maar
ik heb het gehaald en drie keer
raden met wat voor cijfer: een 6.6”,
vertelt Marije. Dus kermis is eigenlijk heel goed om prestaties te leveren. Lindsey: “Vorig jaar had ik
direct na kermis een rijles en een
eindbeoordelingsgesprek
op
school. De rijles ging beter dan
ooit en het gesprek heb ik ook gehaald”. Dit jaar heeft Marije op de
woensdag na kermis ook tentamens. “We gaan gewoon door hoor
en alle dagen lekker op stap tot de
laatste naar huis gaat. Ik hoef me
geen zorgen te maken want dat
wordt gewoon een 6.6 toch”, lacht
Marije met een knipoog.

Kermisborrels
Op zaterdag en zondag staan er
meerdere kermisborrels op het
programma. Mocht iemand ze
zoeken, Lindsey, Marije en Dyonne
zijn altijd te laat aanwezig. Ook als
ze zelf een kermisborrel geven zijn
ze niet altijd op tijd. “Als we om
19.00 uur een borrel geven staan we
bij wijze van spreken om 18.45 uur
nog in de winkel om boodschappen
te doen. Maar daar is het kermis
voor toch, niet stressen! Sowieso
geven we dit jaar ook weer een borrel en bij deze beloven we iedereen
die komt dat we op tijd zijn. Dat
proberen we in ieder geval”.
Eindelijk naar die 6.6
De 6.6 is een heilig cijfer voor de
dames. De kermis was in volle gang

Marije, Dyonne en Lindsey verkleed in het thema van vorig jaar.

Foto aangeleverd.

Lindsey, Marije en Dyonne hebben er zin in en wensen iedereen
een te gekke kermis toe. “Laten
we er met z'n allen weer een te
gekke kermis van maken. Lekker
feesten en herinneringen maken
die de boeken in kunnen. Proost"!

Wij wensen
Bovenkarspel
fijne
kermisdagen!
van den Mosselaar
Modeschoenen
Hoofdstraat 226 Bovenkarspel
T: 0228 5114 35
E: info@vandenmosselaarschoenen.nl
W: www.mosselaarschoenen.nl
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Wij willen iedereen
bedanken voor
de steun!
Wij wensen iedereen
een gezellige
kermis toe!
DOORPAKKEN, GEWOON DOEN!

WWW.VVDSTEDEBROEC.NL

Wij Wij
wensen
iedereen
wensen
iedereeneen
een gezellige
gezellige
kermis!kermis!
Gespecialiseerd in:
Gekoeld en verwarmd
vervoer in binnenen buitenland van
bloemen, planten en
bloembollen

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

Machine vervoer
Kuubkisten vervoer
Dagelijks vervoer naar
alle bloemenveilingen.
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Uw Ford in goede handen
bij de Specialist

Al meer dan 35 jaar

Autobedrijf van Laar
Nijverheidsweg 21
1613 DZ Grootebroek
(0228) 51 50 51
www.mijnFordspecialist.nl
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• Gespecialiseerd in
natuurzuivere diervoeding
• Zelfstandige dierenwinkel dus uniek
• Vrijblijvend deskundig advies op maat
• Ook het juiste adres
voor aquarium en hengelsport
Kom eens langs
op het Boerhaaveplein 2
Bovenkarspel

www.kernerforﬁtanimals.nl
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Familie Schooneman
gaat voor appeltaart met bier
Met de paplepel is het vieren
van kermis ingegeven bij de
familie Schooneman. “Hier is
het elk jaar feest. Kleinschalig,
maar bargezellig. Met een vaste
groep vrienden die je niet wekelijks spreekt is er inmiddels
eens eigen ritueel ontstaan waar
we elk jaar reikhalzend naar
uitkijken. De nieuwe generatie
feest minstens zo hard mee,” aldus zoon Patrick, vader Peter en
oom Nico Schooneman.
De broers als tieners
Vroeger, zo’n veertig jaar geleden,
waren de broers als tieners al bij
het kermisgebeuren in Bovenkarspel te vinden. Als 15-jarigen waren de attracties al bijzaak. Het
vieren van kermis ging om het
ontmoeten van vrienden, het feest
en niet te vergeten een biertje (of
twee). “Toen der tijd reed de taxi
binnen de grenzen van Bovenkarspel voor 5 gulden. Dus gingen wij
met 3 man met de taxi, van de
Spoorsingel om twintig meter verder een vriend op te halen. Om nog
eens dertig meter verder uit te
stappen voor de deur van de Florabar. Voor 1,25 gulden had wij
gigantisch plezier van zo’n ritje.”

Bargezellig met een vaste groep kermisvrienden in de tuin.
Benenwagen
Nu gebruiken ze de benenwagen
om te komen van feestlocatie
naar feestlocatie. “Op de fiets is
geen optie, die raak je toch alleen

maar kwijt. Als het lopen niet
meer gaat, bellen we alsnog die
taxi. Dan kost dat tegenwoordig
wel iets meer, maar thuiskomen
moet je toch.”

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

Foto en tekst: Olga de Boer.
Te gezellig!
Het kermisfeest wordt gevierd
vanaf paaszondag. “Daar is eerst
het vader en zoonmoment vanaf
10 uur. Een combinatie van ap-

peltaart met bier. Daarna even
langs familie en door naar vrienden Harry en René. Misschien nog
een poging om de Florabar in te
komen, maar anders gezellig blij-
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ven hangen op de Spoorsingel.”
Maandag start het feest met een
brunch om 12 uur met koffie of
bier. Vooral om een tafel te bemachtigen is Patrick er zeker op
tijd. Hoewel van eten dan vaak niet
erg veel komt. Om 14 uur start de
Swingo in de Tuf. “Erg gezellig,
misschien wel te gezellig!”
Paar vrienden uitnodigen
Patrick was nog maar een baby
toen hij al meedeed in het feestgedruis. “De kleine man stond in
zijn kinderwagen gewoon tussen
de feestgangers,” vertelt zijn vader.
Maar kleine jongens worden
groot. Patrick was flink voor zijn
leeftijd en kwam dan ook makkelijk de kroeg binnen en dronk al
snel een biertje mee. Als tiener
was hij een keer met een groep
vrienden te kerremus. Hij belde
zijn ouders of ze met wat vrienden
thuis nog even konden aanzitten.
Dat mocht. Toen vader en moeder
thuis aankwamen stonden er minstens dertig fietsen op het pad.
“Nee, we schrokken niet. Ergens
hadden we het wel verwacht. Eenmaal in de tuin was het er bargezellig en dat is ook wat bij kermis
hoort. Met elkaar, bij elkaar.”
Vaste rituelen
“Op dinsdag is het feest hier. We
beginnen altijd met een maaltijd.
Soep en brood of zo. Niks ingewikkelds, maar gewoon gezellig.
De gesprekken zijn dan ook nog
vrij serieus. Na de maaltijd is er
al een biertje genuttigd en wor-

Eerst serieus met een maaltijd, daarna begint de gekkigheid.
den de gesprekken wat onsamenhangender, wat luider en joliger.
De sfeer komt er dan goed in. Er
wordt verkleed, gezongen en
vooral genoten.”
Foto’s vertellen te veel
Om de sfeer van de diverse feest-

jaren te laten zien worden de foto’s tevoorschijn getoverd. De
herinneringen vliegen over tafel.
Over Bonnie en de vegetarische
kip met salade. Over het verbod
op de gele balletjes en de vraag
om chips. “Er kan geconcludeerd
worden dat zeker 98% van de fo-

Foto: Olga de Boer.
to’s niet geschikt bevonden wordt
voor publicatie in de krant!”
Verhuizing
Na zo’n twintig jaar feest op deze
locatie verplaatst het feest zich
dit jaar naar de Hoofdstraat. “Nu
was het eens de beurt aan een

ander om de organisatie op zich
te nemen. Is het feest bij jou dan
ben je er als eerste en gaat als
laatste weg. Nou ja weg, je blijft
achter met de klerezooi. Want
reken maar dat we na een kermisweekend wel even bezig zijn om
het huis weer aan kant te krijgen.”
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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
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Juwelier van den Mosselaar
Hoofdstraat 230
1611AN Bovenkarspel
www.mosselaarjuwelier.nl

Bedankt voor uw stem!
We danken
alle stemmers heel
hartelijk voor het in ons
getoonde vertrouwen.
Ook de komende 4 jaar zetten
we ons graag weer namens
en mét u in voor een nóg
beter Stede Broec!
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Voor de lekkerste
vleeswaren

ga je naar Keurslagerij de Haan.
Smakelijk Pasen!

Kees de Haan, keurslager
De Middend 70, Bovenkarspel
Tel. 0228-511463
www.dehaankeurslager.nl

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 exotische 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.
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.

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
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De Woudrukkers komme d’r an!
De trektocht van vier dampende muzikanten

Waar de naam De Woudrukkers vandaan komt laten we in
het midden en we gaan proberen niet al te zeer in beelden te
denken om ‘mannen die handelingen verrichten in bossen’
niet op het netvlies te krijgen.
Veel belangrijker is het te weten dat deze vier West-Friese
dertigers elke feestzaal totaal
uit de plaat kunnen laten gaan,
en dan bedoelen we echt iedereen. Ze ontvingen dan ook met
een bijzonder overtuigende
meerderheid van stemmen eind
2017 de Party Award en zijn
daarmee de meest populaire
partyband van Nederland. Heel
tof: De Woudrukkers luisteren
de kermis van Bovenkarspel
op dit jaar. Dat gaat een skoftig
mooi feest worden!
Trektocht
En nu gaat de Trektocht van de
Woudrukkers, vergeef hen de
woordspeling maar, dus van Brabant naar Groningen en terug en
overal gaan de feestgangers los
en brullen mee met scheurende
boerenpop, zijn niet op hun stoel
te houden bij de rock ‘n roll klassiekers en ook de dames zijn
heftig onder de indruk van deze
niet onaantrekkelijke West-

De Woudrukkers treden op tijdens kermis Bovenkarspel.

Verkeersschool

KEVIN KOK

Foto aangeleverd.

Hoogste slagingspercentage

SLAGING
PERCEN S1e exam TAGE:
en
: 90%
en: 85%

herexam

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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Gegarandeerd maken de Woudrukkers er een skoftig mooi feest van.
Friese ras muzikanten. Want dat
ras muzikanten zijn ze echt! Ze
kunnen alles spelen en wat heel
belangrijk is: ze voelen haarscherp het publiek en de stemming aan en maken daarmee elk
optreden volkomen uniek. Dus
geen bandje wat meedraait en na
drie rock nummers een verplicht
schuifelnummertje ten gehore

brengt. Doorgaan tot het gaatje
met de Woudrukkers en hun
Rock ’n Loll!
Skoftig mooi feest
De Woudrukkers waren ooit van
die jongens die stiekem shag
rookten en rondscheurden op
een Zündapp. Prima West-Fries
volk dus. Ze besloten muziek te

WOON WI NK EL

gaan maken en legden daar al
hun energie in, zo bleven ze in
ieder geval op het rechte pad.
Dat was de bedoeling tenminste,
het is een feit dat het pad van
echte muzikanten niet altijd
zonder bochten loopt. Ze rukken inmiddels ook op met niemand minder dan de befaamde
trucker Henk Wijngaard en sa-

men maken ze dat de vlam helemaal in de pijp slaat op elk
feest. Hele feestzalen, dorpspleinen en partytenten springen,
hossen, dansen en zingen mee,
oma doet een dansje met kleinzoon en moeder de vrouw gaat
uit haar plaat met de buurman.
Oppassen dus, De Woudrukkers
staan garant voor een skoftig

mooi feest en komme d’r an!
Kermis Bovenkarspel
Editie 2018
2 april/2e Paasdag vanaf 12.00 uur
Thema: ‘Stout in het Oerwoud!’
De Woudrukkers
BEKRO Entertainment B.V.
06-27 28 26 14 (Ruud)
boekingen@woudrukkers.nl

HET IS LENTE

Mooie collecties in prachtige kleuren en sferen!
Laat u inspireren en adviseren!

interieur • styling • advies

We verwelkomen klanten in ‘t Klooster
die even komen kijken, inspiratie opdoen,
de sfeer willen proeven tot klanten die
woondecoraties kopen, kleur/verfadvies
willen, raamdecoratie uitzoeken, een
styling plannen, een keukenontwerp
willen laten maken of een compleet
ontwerp en uitvoering van hun woning
en interieur wensen! Iedere klant is koning
en alles is mogelijk voor ieder huis.

Kom gezellig even langs of
maak een afspraak bij u thuis.
info@woonwinkeltklooster.nl | www.woonwinkeltklooster.nl

‘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

Volg ons ook op:

-

17.00
17.00
22.00
17.00
17.00

uur
uur
uur
uur
uur
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Vernieuwde samenwerking voor aanpak
alcohol- en drugsgebruik door jongeren

Op 13 maart sloten de gemeenten Stede Broec, Drechterland
en Enkhuizen een convenant
met organisaties die met jeugd
en alcohol- en drugsgebruik in
aanraking komen. Samen zetten zij zich in voor vermindering van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.

Gemeenten en organisaties zoals
scholen, verenigingen, zorgverleners, horeca, jongerenwerk,
Halt én ouders hebben elkaar
nodig om ervoor te zorgen dat
het alcohol en drugsgebruik onder jongeren verminderd. Ook de
jongeren van het Team Bewust
alcohol en drugs (BAD) zijn een
belangrijke partij binnen deze
samenwerking. Met de ondertekening van het convenant verbinden de gemeenten en organisaties zich in 2018 en 2019 aan de
afspraken voor de zogenaamde
ketenaanpak.
In control of Alcohol en Drugs
Sinds 2007 werken de gemeenten
in Noord-Holland Noord samen
in het kader van alcoholmatiging
bij de jeugd. De aanpak voor de
komende jaren is vastgelegd in
het programma ‘In control of
Alcohol en Drugs’. De WestFriese gemeenten hebben op

gebruik van alcohol en drugs. Of
het signaleren dat het niet goed
gaat met een jongere.
Ouders en regels
Daarnaast is het betrekken van
ouders een belangrijk doel van
het convenant en maken partijen
afspraken over naleving van regels. Voorbeelden hiervan zijn de
kluisjescontrole op scholen, de
inzet van Halt en ID-controle
door de horeca.

De 3 wethouders met 3 partijen die het convenant hebben ondertekend. V.l.n.r. staand: Kees van
Bergeijk (directeur Martinuscollege), wethouder Dirk te Grotenhuis (Drechterland). Zittend: wethouder Dorus Luycks (Enkhuizen), Jurre den Otter (team BAD), Patrick Post (Nieuw Begin Enkhuizen),
wethouder Nico Slagter (Stede Broec).
basis van dit programma een
gezamenlijk
uitvoeringsplan
vastgesteld waarin ook ruimte is
voor een lokale aanpak. Een van
de uitgangspunten van de lokale
uitvoeringsplannen van de SEDgemeenten is een ketenaanpak
met organisaties die in aanraking
komen met jeugd en alcohol- en
drugsgebruik.

Verbinden en afspraken
Door de organisaties en de gemeenten meer te verbinden en
duidelijke afspraken te maken,
willen de drie gemeenten bereiken
dat de organisaties in de keten elkaar niet overlappen. En dat de
partijen elkaar bij signalen snel
weten te vinden en zo de gezondheidsrisico’s van alcohol- en drugs-

gebruik terug kunnen dringen.
Weerbaarheid en signaleren
De afspraken richten zich op het
weerbaar maken van jongeren.
Bijvoorbeeld door het delen van
hun ervaringen en hulp van jongeren van het Team BAD. Ook
zijn er afspraken over het reageren op signalen van overmatig

Lokale acties
De aanpak van het alcohol- en
drugsgebruik onder jongeren is
sinds jaren een belangrijk thema
in Westfriesland. Vanaf 2005 is er
onderzoek gedaan naar het alcoholgebruik van jongeren van 13
tot en met 16 jaar. Tot nu toe zijn
er positieve resultaten geboekt.
Zo keuren ouders alcoholgebruik
minder vaak goed en is het percentage jongeren dat ooit alcohol
dronk afgenomen. De resultaten
van de regionale aanpak zijn een
stimulans om door te gaan, want
jongeren drinken nog steeds te
vroeg, te vaak en te veel. Ook
blijft het drugsgebruik onder
jongeren zorgwekkend, vooral
dat van harddrugs. Daarom zetten de SED-gemeenten lokaal
extra acties.

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

Germaco wenst
iedereen
een kleurrijke
kermis toe!

Sterk in
maatwerk

Meer informatie:

lahnsolutions.com

Nijverheidsweg 1, Grootebroek T. 0228 74 53 42
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Kleinschalige en
persoonlijke praktijk in
Bovenkarspel voor advies en
behandelingen op maat.

Wilt u een afpsraak maken?
E-mail info@fysiorobgrooteman.nl
Tel 06-13279377

Vandersterre Groep Packaging in Grootebroek is een ultramodern kaas snij- en verpakkingsbedrijf. Als innovatieve
kaasfamilie zetten wij merken en concepten in Hollandse
kaasspecialiteiten in de markt. Met generaties van kennis en
vakmanschap en ons enthousiaste team zorgen wij dagelijks
voor de lekkerste, mooiste en beste verpakte kaasproducten
in welke vorm dan ook, dat is genieten!
In verband met de uitbreiding van onze activiteiten, zoeken
wij enthousiaste collega’s voor verschillende:

vacatures in food
Medewerker Productie
Medewerker Prijsafdeling
Medewerker Binnenkomende Goederen

Kijk voor verdere informatie op:

www.vandersterregroep.nl/vacatures
Neem contact met ons op om deel uit te maken
van de Vandersterre kaasfamilie!
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Veel Plezier

Wie zijn dit?

Wanneer u één of meerdere personen op deze foto herkent
maakt u kans op een taart. Oplossing sturen naar:
Kerremus Bovenkarspel, Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk.
Of mailen aan: info@streker.nl

op de

Kerremus
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OPENT
TUINSEIZOEN
e PAASDAG GEOPEND!!
2 e PA ASDA
GEOPENDG

De wereld aan hout op voorraad

vanaf

€ 2399,-

veranda Jort
505 x 305 cm

vanaf

€ 1849,-

vanaf

kapschuur Evert
505 x 305 cm

€ 3299,-

vanaf

kapschuur Grand North
505 x 440 cm

€ 995,-

vanaf

Kapschuur Jumbo
405 x 305 cm

€ 3569,-

Zadeldak
kapschuurGrand
Grand Prestige
North
505
505xx405
475cm
cm

OP VAN
ALLE BUITENVERBLIJVEN
ONTVANGTONTVANGT
U
BIJ AANKOOP
VAN EEN JUMBO WOOD BUITENVERBLIJF
U
bij .
e
g
2E PAASDAG
DE
GEHELE
FUNDATIESET
i
OP 2 PAASDAG DE FUNDATIE SET HELEMAAL GRATIS!
d
gel room

HELEMAAL GRATIS!!!
OF BIJ AANKOOP VAN EEN
TRENDHOUT KAPSCHUUR

dag showE
s
a
pa nze 2 PAASDAG
e
2 ZIJN
n o OOK VOOR U AANWEZIG:
n
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e
n
All kope - Gerard en Ger Ligthart voor
aan
uw excellente tuinaanleg.

DE BUITENVERBLIJF
SPECIALIST!

CIALIST!
en

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 uw persoonlijke wens. Daarom
mogen wij onszelf “DE kapschuur- en
buitenverblijfspecilist” van Nederland
noemen!

en zagerij
e
nst
ebben wij
emaakt
dellen,
n de
Kleurwedstrijd et
lf
m
voor kinderen hout!
n
a
v
specialist” leuke prijzen

ONTVANGT U 15% KORTING

- Case of Coffee voor heerlijke,
echte koffie.
- Grillmeister voor uw
BBQ-beleving met Live-Cooking
en zelf uitproberen.
- Sneeboer Tuingereedschap met
handige musthave tuintools

2e PAASDAG GEOPEND
09.00 - 17.00 UUR MET SUPER ACTIES!

IN MAART EN APRIL
AFHAAL
KORTING

10%

op ons fijn bezaagde Douglas hout

JUMBO VASTE
LAGE PRIJS
DOUGLAS POTDEKSELPLANK

12–25 x 195 mm
€ 2,50 per m1
3 / 4 / 5 mtr

BBQ workshop
LIVE COOKING

MAAK UW
DROOMTUIN KLAAR
Douglas vlonderplanken

Hardhouten Tuinschermen

PAASDAG GEOPEND
A SEIZOENSOPENING
DOUGLAS HOUT AFMETINGEN
EN PRIJZEN INCLUSIEF BTW!!

DOUGLAS STEIGERPLANK

30 x 200 mm

€ 3,25 per m1
3 / 4 / 5 mtr

200
150
120
100
75

x
x
x
x
x

200
150
120
200
75

mm
mm
mm
mm
mm

€
€
€
€
€

18,50
10,00
6,50
4,75
2,75

€
€
€
€
€

16,65
9,00
5,85
4,28
2,48

50
50
50
50

x
x
x
x

200
150
100
70

mm
mm
mm
mm

€ 4,50
€ 3,50
€ 2,50
€ 1,75

€
€
€
€

4,05
3,15
2,25
1,58

DOUGLAS VELLINGDEEL

7,88
6,26
5,36
4,46

DOUGLAS POTDEKSEL ZWART

70
70
70
70

x
x
x
x

250
200
170
150

mm
mm
mm
mm

€
€
€
€

8,75
6,95
5,95
4,95

€
€
€
€

25 x 145 mm
3 / 4 mtr

DOUGLAS BLOKHUTPROFIEL

28 x 190 mm

€ 4,00 per m1
3 / 4 / 5 mtr
16 x 110 mm

€ 2,45 per m1
3 / 4 / 5 mtr
12–25 x 195 mm
2x gespoten
€ 4,99 per m1

€ 1.

99

Actie
p.mtr.

Bestel uw

beschoeiingsmateriaal online of

180 x 180 cm
15 planks
nu

€139.
€
139.95

met gratis geschaafde paal
65/65 van 305 cm

Damwand mes en groef

30 x 185 mm €8.95 p/mtr

Beschoeiing

Angelim Vermelho klasse 1
20 x 200 mm €5.75 p/mtr

Azobe

GRILL GURU
van een compleet
email aan.
ELITE LARGE
lijf vanaf
€6.000,NIJVERHEIDSWEG 7
1613 DZ GROOTEBROEK 0228-522444NORMAAL
INFO@JUMBOWOOD.
NL
€1.199,ijgt u een
ALLEEN 2e PAASDAG
WWW.JUMBOWOOD.NL
RU ELITE LARGE
100 x 250 mm € 11,75
100 x 200 mm € 9,75
100 x 150 mm € 7,75

€ 10,58
€ 8,78
€ 6,98

DOUGLAS VELLINGDEEL

vraag uw offerte per

18 x 185 mm

€ 2,95 per m1
3 / 4 / 5 mtr

S
IJG TIP RS
R
K
N
MEE E ILLMEISTE E
F
E
O
R
P
E GR XPERIENC
T
H
C
E
E
E
VAN D
OKING

60 x 60 €4.00 p/mtr
70 x 70 €5.95 p/mtr
50 x 100 €6.95 p/mtr

