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Het zal jullie niet zijn ontgaan wat er al-
lemaal is gebeurd in/bij de Molen Ceres 
afgelopen 2 jaar. Wij - het kermiscomité 
- zijn ontzettend trots op de vrijwilligers 
die hebben bijgedragen en eenieder die 
de restauratie heeft gesteund. Wij hebben 
geholpen met een inzamelingsactie EN 
hebben wij natuurlijk de legendarische 
kermis top 100 2021 hier opgenomen! Nu 
is de restauratie voltooid en vonden wij 
het daarom des te mooier om de mole-
naars [en inmiddels ridders!] Joop en Jo-
han weer eens op te zoeken. 

Na de brand zat heel Bovenkarspel in zak 
en as. De molen die ons Bovenkarspel Bo-
venkarspel maakt, was niet meer dan een 
verbrand geraamte. Het was een droevig ge-
zicht, maar dat liet de molenaars niet kisten. 
Johan Ooijevaar is een van de molenaars, 
velen van jullie zullen Johan inmiddels wel 
kennen aangezien hij het gezicht van de res-
tauratie is geworden. Wij spreken hem daags 
voor de feestelijke huldiging en open dag.

Je moet je voorstellen dat er bij een klus als 
deze onwijs veel gedaan moet worden. Te 
starten met het wegkrabben van al het kool 
dat zich op de balken bevond. Johan grapt: 
“we hadden aan de molenmaker [Poland] 
gevraagd hoe hij dit normaal doet, waarop 
hij antwoordde: Daar huren wij een bedrijf 
voor in”. Dit was bij de Ceres niet mogelijk 
omdat hier geen budget voor was. Geluk-
kig waren er genoeg vrijwilligers die af toe 
een dagje of half dagje wilden assisteren. 
Maar niet iedereen kwam terug. 9 vrijwil-
ligers bleven terugkomen, en laat het nu 
deze vrijwilligers zijn die de kern en kame-
raden van de renovatie werden. Een vaste 
groep van 9 man gaf bloed, zweet en tranen 

om de Ceres in ere te herstellen. Maar deze 
groep werd pas echt hecht toen een van hen 
na een dag hard werken opperde of ze niet 
eens een biertje moesten gaan doen op vrij-
dagmiddag. Zo, zie je toch maar weer waar 
een biertje wel niet allemaal goed voor is. 

Molen Ceres - de cirkel is rond!

vervolg op pag. 3
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De kermismaandag wordt geheid een knaller, daar kan ondergetekende u 
allen van verzekeren. Het comité werkt al maanden hard aan een geweldige 
maandag. Ja u leest het goed, want wij starten ’s ochtends al om 10.00 uur. De 
kaarten waren binnen een week na de pre-party al uitverkocht. Vaste gasten, 
nieuwe gasten, jong en oud; iedereen is van de partij. 

De fysieke kermis is wel even wennen, dat begon al in de voorbereidingen. Toch 
waren wij in het najaar al overtuigd van een kermis die weer fysiek kon, ongeacht 
het verloop van de corona perikelen. Andere kermissen die wel zijn gevierd, 
bevestigden voor ons dat het enthousiasme in omliggende dorpen er niet minder 
op geworden is. Integendeel zelfs. 

Het thema dit jaar is ‘Op je ballen naar de wallen - Oud-Amsterdam.’ Op de pre-
party hebben wij de toon gezet door als pooiers in fluweelrode outfits met zebra 
prints te verkleden. Het publiek kan natuurlijk als pooier, junk, drag queen of 
sekswerker verkleed. Of misschien wel als Halsema? Voor de mooiste outfit hebben 
we een prijs.

Na de uitdagingen van de pandemie zijn wij er weer klaar voor. Desalniettemin 
wil ik stilstaan bij het feit dat wij hier in vrijheid te kermis kunnen, zeker nu er een 
wrede oorlog gaande is in Oekraïne. Bij de entree hebben wij een fooienpot staan 
voor een vrijwillige donatie aan Giro 555. Alvast bedankt.

Rest mij te zeggen dat ik hoop op een geweldig kermisweekend, waar ik jong en 
oud graag samen zie genieten. Dat is waar het kermiscomité en alle betrokkenen 
het voor doen. Veel plezier en proost!

Adriaan de Wit

Beste kermisgangers van Bovenkarspel

V.l.n.r.: Dirk Jan Duijs, Adriaan de Wit, de drie molenaars, Jur Kruis, Lindsey Koster, Jasper Smit, Marije Boon, Jesper Kruis, Joost 
Feij en Joey Leeuwinga. Foto aangeleverd.
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Jan de Wit 
B l o e m b o l l e n b e d r i j f

Wij Wensen 
iedereen een 
TOP kermis!

www.jandewitenzonen.com
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Binnen zo’n restauratie is er na-
tuurlijk heel wat kennis en visie 
van zaken nodig. Gelukkig had 
het kameraadschap genoeg speci-
alisten vertelde Johan. Zo zijn er 
timmermannen, een elektricien, 
metaalbewerkers en schilders, of-
tewel alles om het karwei te kla-
ren. Maar voor de Johan was het 
allemaal nog niet zo zeker of de 
molen überhaupt wel gerestau-
reerd zou worden, na de brand 
was er nog enige twijfel. Dat werd 
pas echt een feit toen de Provincie 
ook zijn bijdrage aan de restau-
ratie leverde. Tijdens ons bezoek 
worden allerlei zelfbedachte  han-
dige mechanismen en toepassin-
gen aangewezen; het resultaat van 
vakmanschap. Bovendien konden 
de molenaars niet afkijken bij an-
dere molens in de buurt, iedere 
molen is uniek!

Inmiddels heeft de herstelde mo-
len ook de 5 zware voorjaarsstor-
men overleefd. Hoewel Johan zich 
daar weinig zorgen over maak-
te, want “het originele frame is 
zwaar verstevigd.” Voor ons blijkt 
daaruit het vakmanschap, Johan 
schat dat de molen zo minstens 
10 jaar door kan zonder groot on-
derhoud. “Maar zelf kunnen wij 
dat niet doen” want de heren zijn 
al op respectabele leeftijd. Dus is 
er ruimte voor nieuwe leerling-
molenaars die de kneepjes van het 
vak willen leren.

Vorig jaar heeft het kermiscomité 
natuurlijk het genoegen gehad om 
de kermismaandag in de molen 
te mogen vieren met een live uit-
zending. Een fantastische dag on-
danks dat het weer niet helemaal 
meezat - het sneeuwde zelfs -  en 
dat was precies hetgeen wat Johan 
het mooiste vond: “we hebben alle 
soorten weer meegemaakt, maar 
dat weerhield de veelal jonge 
mensen er niet van om naar de 
molen te komen, ik vond het echt 
fantastisch om te zien.”

Wij vroegen Johan natuurlijk 
hoe hij normaalgesproken ker-

mis viert, want tijdens kermis 
voelt Bovenkarspel pas echt als 
Bovenkarspel. Zelf viert hij al 50 
jaar kermis door middel van een 
klein borreltje op tweede Paasdag 
bij hem thuis op de Sint Marti-
nusstraat. Gewoon een gezellig 
klein borreltje met vrienden en 
familie. Dankzij de hele restau-
ratie is hij zich meer een Streker 
gaan voelen, want hij is zelf niet 
in Bovenkarspel opgegroeid. Een 
aantal vrijwilligers hadden de 
mooiste verhalen tijdens de res-
tauratie, over het Bovenkarspel 
van vroeger, de kermis en alles 
wat ons dorp zo mooi maakt. 

Het grote openingsfeest van de 
molen was de kroon op het werk, 
waar de beschermvrouwe van de 
Hollandse molen prinses Beatrix 
de opening verrichtte. En dat is 
natuurlijk niet voor niets want 
de prestatie van Johan, Joop en 
de andere molenaars verdient ko-
ninklijke aandacht. Johan vertel-
de dat de hele restauratie niet mo-
gelijk was geweest zonder de hulp 
vanuit het hele dorp, met alle aan-
dacht en de inzamelingsacties. 

Veel onderdelen van de molen 
zijn voorzien van een metalen 
bordje die een van de sponsoren 

eert, waaronder het kermisco-
mité. Volgens Joop was er maar 
een juiste plek, de spil, want die 
draait. “Net een draaimolen, zoals 
op de kermis.” Iedere woensdag 
en zaterdag is de molen geopend 
voor geïnteresseerden.

Wij vroegen Johan of hij nog een 
speciale kermisboodschap voor 
het dorp had. Na alle Corona en 
Restauratie vond Johan het wel 
weer tijd om het level op te pak-
ken dus vandaar van Johan aan 
alle inwoners van Bovenkarspel : 
“Pak het leven gewoon weer op en 
laten we het weer prachtig maken.

De cirkel is rond - vervolg van blz.1

V.l.n.r.: Joey Leeuwinga, Joost Feij, Joop Roersma, Adriaan de Wit, Jasper Smit, Jesper Kruis, Lindsey Koster, Jur Kruis, Dirk Jan de Wit,  
Marije Boon en Johan Ooijevaar. Foto aangeleverd.
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HSIS.nl

al vanaf e 22,50 p.m.

Kom 
je ook 

sporten?

Health & Sport Instituut Schaper  |  Nijverheidsweg 23, Grootebroek  |  hsis.nl

• 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.kernerforfi tanimals.nl
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Dierenspeciaalzaak Kerner for fit Animals
Boerhaaveplein 2, 1611EP te Bovenkarspel

0228 52 09 28 
info@kernerforfitanimals.nl
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Geerling 4 | 1611 BT  Bovenkarspel | 0228-511949 
www.dewittransport.eu | info@dewittransport.eu

De Wit Transport B.V. 
wenst iedereen 

een mooie kermis 2022!

Te Kermis
Wel aardig, het heeft even geduurd dat ik aan 
het Westfriese gebruik van het woordje “te” 
gewend was. Zo heeft elke streek zijn gebrui-
ken. Taalkundig en cultureel. In “te kermis” 
komt veel van de Westfriese traditie naar 
voren. Buiten deze streek realiseren onze 
landgenoten zich denk ik niet of nauwelijks 
wat dat feest hier betekent. Muziek, gezellig-
heid en vrienden en familie weer zien, soms 
zelfs van ver. En zoals de lente in Bovenkar-
spel begint, begint het kermisseizoen ook in 
Bovenkarspel. We hebben het twee jaar 
moeten missen. Het kermiscomité heeft de 
afgelopen twee edities heel creatief gepro-
beerd het kermisgevoel erin te houden. De 
online kermis was ook goed beluisterd en 
werd gewaardeerd. De tweede keer vanuit de 
molen Ceres die nu – mede namens een bij-
drage opgehaald door het kermiscomité – � er 
staat te pronken. Maar toch. Het was behel-
pen. En nu, nu alle beperkingen eraf zijn, is 
het tijd voor een feestje.

Het thema is altijd weer een verrassing. Het 
comité gaat terug in de tijd, Oud Amsterdam. 
Het eerste waar ik aan dacht was kaas. Maar 
de beelden die bij Oud Amsterdam in tweede 
instantie opkomen zijn spannend. De haven, 
zeelui die er na maanden op zee aankomen 
en vertier zoeken. De smalle steegjes, schaars 
verlicht door � akkerende gaslampen, muziek 
en gelach dat uit de kroegen komt. Ergens 
verderop rollen een paar dronken zeelui over 
straat. In een donker steegje achteraf klinkt 
een gesmoorde kreet, daar wordt een matroos 
door een onverlaat van zijn gage beroofd. In 
de kroegen is het feest. Uitgelaten vieren de 
zeelui hun veilige thuiskomst. Zoeken ze 
vertier en warmte die ze na maanden op zee 
hebben gemist. Drinken ze kruiken bier, zin-
gen ze liederen en worden er sterke verhalen 
verteld. Over ongelofelijke zeemonsters, 
walvissen en gigantische octopussen, over 

tropische eilanden die alleen maar bevolkt 
worden door schaars geklede vrouwen of 
vraatzuchtige kannibalen. De barmeid die 
kruiken bier rondbrengt krijgt een klap op 
haar kont, tja, dat kon toen nog. Het was een 
ontlading na maanden op reis. Eindelijk kon 
de druk van de ketel. Na een reis, die in wer-
kelijkheid lange, saaie dagen op zee kende, 
afgewisseld door de stress van plotselinge 
opstekende stormen, kwam de ontlading.

Ergens is het wel een beetje met nu te verge-
lijken. Ook de afgelopen twee jaar was het 
leven soms heel saai, met alle beperkingen. 
En ook was er soms stress. En zorgen, zorg 
over de gezondheid van dierbaren bijvoor-
beeld. Misschien lijken we op dit moment wel 
meer op die zeelui die in Oud Amsterdam 
aankwamen dan we denken. Dus heeft het 
kermiscomité een heel passend thema geko-
zen. Terwijl ik zo mijn gedachten terug laat 
gaan in de tijd en fantaseer over Oud Amster-
dam duikt een rijmpje op in mijn hoofd: 
Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang
Der bleibt ein Narr sein Lebenlang.

Dit citaat, ten onrechte wel eens aan Luther 
toegeschreven, vervat in woorden van die tijd 
wel de noodzaak voor de mens om ook te 
genieten en feest te vieren. Anders blijf je een 
leven lang een dwaas. 

Dus, te Kermis, veel plezier, het mag weer!

Ronald Wortelboer
Burgemeester van Stede Broec

Column Stede Broec
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Wilt u meer weten?                                
Laten we dan eens kennismaken? 

Neemt u contact met ons op 
06-53277233

‘t Klooster
Hoofdstraat 199
1611 AE  Bovenkarspel 

Telefoon 
0228-518991
06-53277233 

E-mail | Internet
info@woonwinkeltklooster.nl   
www.woonwinkeltklooster.nl

Volg ons ook op:  

Ook kunt een afspraak maken 
voor een interieuradvies aan huis. 
Wij maken een interieur in de juiste 
balans, functioneel, persoonlijk en 
in een unieke sfeer. Wij ontwerpen 
en realiseren totaal interieurs, 
keuken en badkamerconcepten of 
een meubel op maat. Maatwerk in 
mooie, ambachtelijke materialen 
en kleuren. Wij nemen graag uw 

verbouwzorgen uit handen. 

Informeer naar de 
mogelijkheden. 

Een nieuw woonseizoen, 
unieke sferen, collecties 
en veel wooninspiratie... 
 Bij ‘t Klooster kunt u onbezorgd woonshoppen. 

Wij geven gratis persoonlijk kleur/interieuradvies. 

Wij vinden oplossingen voor alle woondillema’s, van 

kleurplan tot indelingsplan, de juiste meubelen, 

verlichting, raamdecoratie, vloeren, etc.
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De Paas staat voor de deur. Het 
kermiscomité staat te popelen 
om eindelijk weer een fysieke 
kermis te organiseren. Na twee 
stream edities is het tijd om de 
camera in te ruilen voor een zaal 
vol (oude) bekenden en gezellig-
heid. De Kermis Pre-party was 
al geslaagd. Bovenkarspel mag 
trots zijn op deze groep actieve 
leden die zich inzetten voor een 
kermis voor jong en oud! 

Volgens Dirk-Jan was de editie 
2021 dik geslaagd, zeker vanwege 
de unieke locatie en het bijbeho-
rende thema. Het is een uitdaging 
die te overtreffen, dus nu gingen 
we op zoek naar een thema die 
mensen aanspreekt en waar heel 
Bovenkarspel aan mee kan doen. 
Vele thema’s zijn besproken en 
weggewuifd. Jesper zat tijdens de 
lockdown naar Baantjer te kijken 
en van het een kwam het ander. 
Het comité zocht naar een Am-

sterdams thema, en kwam uit bij 
“Op je ballen naar de Wallen - Op 
z’n oud-Amsterdams.”

De laatste kermiskrant dateert 
alweer uit 2019 en sindsdien is 
er een en ander verandert. Zo 
heeft het comité na jarenlange 
inzet helaas afscheid genomen 
van Dirk Jan Duijs. Ook is de sa-
menwerking met Roy & Pascalle 
Vreeker tot een einde gekomen. 
Voorzitter Adriaan bedankt hen 
voor de goede samenwerking 
van de afgelopen jaren. In plaats 
daarvan werkt het comité nu sa-
men met Danny Louter. Hij is 
de nieuwe uitbater van Vereeni-
gingsgebouw de Tuf en een oude 
bekende. Hij introduceert zich 
later in deze krant.

Een andere verandering is dat het 
comité dit jaar om 10.00 uur be-
gint met de brunch. Jasper vond 
dat het comité wat tijd met pu-

bliek moesten inhalen. Zo zal dus 
geschieden. Voor de eerste bezoe-
ker heeft het comité een verras-
sing. De bezoekers kunnen zich 
warm maken voor een Amster-
dams getinte kermismaandag. Het 
feest begint al op straat, zo belooft 
Adriaan, als je maar op tijd bent. 
De Swingo is terug, waarin klas-
siekers van Oôs Joôs, Dou Grend 
ook Johnny Jordaan en André 
Hazes de opwachting maken. Als 
iedereen maar hun kleingeld mee-
nemen voor de swingokaarten, 
benadrukt Lindsey.

Muzikaal pakt het comité uit, 
Jesper heeft een speciaal pro-
gramma voorbereid; de lokale 
helden Bas van Saaze en DJ Dolp-
hin maken hun opwachting. Voor 
het thema hebben we ras-Am-
sterdammer en entertainer Dries 
Roelvink en Andrea Hazes weten 
te strikken. Rutger van Barneveld, 
bekend van het tv programma ‘Ik 

geloof in mij’ maakt het program-
ma compleet. Als het met al deze 
artiesten geen feestje wordt, weet 
ik het ook niet meer. 

Ondanks de genoemde wijzigin-
gen wilt het comité de kermis 
gewoon als vanouds vieren. Ieder-
een kan weer een bijdrage leveren 
aan het sponsorbier, wat twee jaar 
lang niet is gebeurd. Voor bedrag 
X kun je samen met vrienden, fa-
milie, of als bedrijf een vat spon-
soren, waardoor het “twee halen, 
één betalen” weer langer door kan 
gaan. Dirk-Jan vindt dat we ons 
vorige record van 22 vaten moe-
ten verbreken en vraagt iedereen 
voldoende cash mee te nemen. 
De comitéleden zijn iedereen al 
dankbaar voor hun bijdragen.

Het comité is blij na drie digitale 
edities weer terug op het podium 
te staan, al dacht men nog aan 
een radioprogramma of toch een 

andere toevoeging. Zodat men 
thuis ook van de sfeer kan genie-
ten, zo stelt Jesper. Toch is er be-
sloten om het ouderwets in de Tuf 
te doen, om te kijken of ze het nog 
wel kunnen. Wellicht is er ruimte 
om dit volgend jaar weer te doen, 
want die uitzendingen waren wel 
legendarisch, zo stelt Jur.

Verder in deze krant zien jullie 
niet alleen de oude kermisfoto’s 
en interviews met vaste gasten, 
maar ook een uitgebreid terug-
blik met de molenaars op afge-
lopen twee jaar. Sommige inter-
views zijn voor de kermiskrant 
van 2020 gehouden, maar pu-
bliceert het comité alsnog. Deze 
zijn simpelweg te leuk om niet 
alsnog te publiceren. En vergeet 
de advertenties van onze trouwe 
sponsoren niet. Het comité is 
hen allemaal dankbaar. Zonder 
hen geen kermismaandag, aldus 
voorzitter Adriaan.

Op je ballen naar de Wallen  
met het kermiscomité

Het comité wil de kermis gewoon als vanouds vieren.  Foto aangeleverd.
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Bedrijfsweg 8, 1613 DX Grootebroek
Telefoon (0228) 51 41 56, fax (0228) 51 63 04

WWW.CARAVANCENTERPEERDEMAN.NL
WWW.AUTOSERVICEPEERDEMAN.NL

wensen iedereen 
een gezellige kermis!
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“Het is eigenlijk nooit anders 
geweest, tenminste niet dat 
ik me kan herinneren,” trapt 
Nico Schinkel af. “Vroeger bij 
mijn ouders al: dinsdagmid-
dag vaste prik! Dan schoven 
familie en vrienden aan op de 
‘afsluitende’ borrel.”

Zijn zus Annemarie beaamt. 
“Veel familie woont nog altijd 
in Bovenkarspel. De kermisbor-
rel op de laatste kermisdag van 
Bovenkarspel is altijd een plek 
waar de verhalen van de eerste 
dagen kermis uitgebreid vertelt 
kunnen worden. Alleen mensen 
uit het dorp zelf hebben die dag 
vrij genomen en de ‘buitenpoort-
ers’ moeten weer gewoon aan het 
werk. Dat geeft altijd een bijzon-
der sfeertje.”

Simpele borrel
Voor de partners Elles de Haan en 
Sander Borst is het inmiddels ‘ge-
sneden koek’. “Je rolt de familie 
in, met alle tradities die erbij ho-
ren. Dat de kermisborrel nu niet 
meer door de oudjes georganiseerd 
wordt, maar door de jongere garde 
wordt overgenomen is heel natuur-
lijk gegaan.” Bij de Schinkels geen 
extreme acties vooraf: gewoon 
simpel houden! “Er samen iets 
gezelligs van maken. Voldoende 
drinken en eten, iedereen helpt 
even mee waar nodig en vooral 
veel gepraat. Muziek is eigenlijk 
overbodig! Er is al genoeg herrie.”

Soep en broodjes voor iedereen
Vroeger zorgde de familie al, 
dat er voldoende soep en brood 
was voor alle aanwezigen. “Dat 
ging in een soort ploegendienst. 
De eerste 30 personen kregen te 
eten en dan werden de borden en 
kommen snel afgewassen. Een ac-
tiviteit waar iedereen vrolijk aan 
mee hielp. Bordje leeg, inleveren, 
afwassen en opnieuw iemand van 
een maaltijd voorzien,“ herinnert 
Annemarie zich. Nico: “Dat doen 
wij anders hoor. Wij hebben ge-
kozen voor dezelfde traditie van 
soep en brood, maar dan met 
wegwerpservies! Wel zo makke-
lijk op zo’n dag, want hoewel het 
altijd erg leuk is… is het ook erg 

druk! En ook wij willen ’s avonds 
weer naar Tuf, dus het moet ook 
snel weer aan kant kunnen zijn.”

Genodigden
“Kermis is een echt dorpsfeest en 
gedurende de dagen van kermis 
kom je allerlei vrienden weer te-
gen. Even bijpraten en een biertje 
samen. Je spreekt oude beken-
den en maakt nieuwe vrienden. 
De dinsdagborrel bij ons thuis, 
is echt voor familie en vrienden, 
het heeft geen vrije inloop. Ieder-
een kent iedereen en dat maakt 

de sfeer lekker los en ontspan-
nen, jong en oud hebben lol mét 
en ook los van elkaar. Er zijn geen 
gescheiden momenten of plekjes 
gereserveerd voor de jonkies en 
de oudjes. Juist iedereen samen en 
een boel gekkigheid.”

Locatie onder voorbehoud
Broer en zus hebben de locatie 
van de borrel laten afhangen van 
het weer. “April doet wat hij wil, 
hè. Dus bij slecht weer gaan we 
naar het huis met de grootste bin-
nenruimte, bij mooi weer naar de 

grootste buitenruimte. Hoeft het 
feest nooit in het water te vallen!” 
Bijzonder handig is de familietap. 
Want Nico & Elles en Annemarie 
& Sander zijn niet de enige die 
een kermisborrel geven binnen 
de familie. “We laten de tap van 
feestje naar feestje gaan, zo heb-
ben we er allemaal plezier van en 
hoeft er geen druppel bier verlo-
ren te gaan!”

Jongste generatie
Het is nu nog te vroeg om de 
jongste generatie een eigen borrel 

te laten geven. Maar een feestje 
is wel op zijn plaats. De tweeling 
van Annemarie en Sander is zes 
jaar geleden vlak na de kermis 
geboren en viert deze kermis hun 
zesde verjaardag. “Het hele dorp 
viert feest en laat die ukken maar 
denken dat dat speciaal voor hun 
is! De volgende keer dat ze jarig 
zijn tijdens de kermis zijn ze te-
gen de 20, dan mogen ze hun 
eigen borrel geven en de familie-
traditie voortzetten. Schuiven wij 
wel aan bij hun kermisborrel!“ 
grappen de ouders.

De ‘Schinkel-borrel’ sinds jaar en dag op dinsdag

V.l.n.r. Elles, Sander, Annemarie en Nico lusten er nog wel één!  Tekst: Streker/OdB. Foto aangeleverd.
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VRIENDINNENNIEUWE
COLLECTIE

ESQUALO - PME LEGEND - ONLY
JACK & JONES - LEVIS - SISTERPOINT
      KULTIVATE - G-STAR - LOAVIES

Germaco wenst 
iedereen 

een kleurrijke 
kermis toe!
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Ruitschade?
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Bezoek onze website bootlift.net 
voor meer informatie!

info@bootlift.net  0228-581665
Slagtech B.V.  Perenmarkt 10D  1681PG  Zwaagdijk-Oost
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Lieve luitjes,
 
We zijn er weer, Na twee jaar 
stilstand mogen er eindelijk 
weer pijpies genuttigd worden. 
Wij als kermiscomité zijn al 
maanden bezig om het mooi-
ste feestje van het jaar nog 
mooier te maken. Dit jaar zul-
len wij ons allen voordoen als 
echt bruin café, door deze keer 
al om 10.00 uur s’ochtends de 
kroeg in te duiken. Maar om er 
daadwerkelijk een Amsterdams 
feestje van te maken is er maar 
één recept: vaasies, fluitjes, tul-
pies of in welke andere maat glas je je bier ook drinkt. Om ons allen van 
deze heerlijke goudgele versnaperingen te voorzien, werken wij ook deze 
editie weer met sponsorbier.
 
Net zoals de afgelopen jaren is er weer een optie om het festijn op maan-
dagmiddag in de Tuf nog groter te maken, door middel van sponsorbier. 
Tussen 12.00 uur en 17.00 uur kan iedere Bovenkarspelse Amsterdam-
mer zichzelf en het comité trakteren op ‘twee voor de prijs van één’. Dit 
doet men door een vat te sponsoren á 150 euro. Dit kan je doen met 
bijvoorbeeld een groep vrienden, collega’s of familie, maar het kan ook 
vanuit een onderneming. Naast alle goudgele versnaperingen, geldt het 
sponsorbier natuurlijk ook voor wijn en fris. Dus verzamel alles wat u 
ervaart als Amsterdams en laten we gaan genieten van de kermis.
 
Alvast bedankt voor de steun en we zien jullie op kermismaandag.!

Dirk-Jan de Wit
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De Zwaan 19 
1601 MS Enkhuizen
0228-350990

www.Toolstra.nl

Vrijstaande woningen 

incl. lucht- en warmtepomp installatie

Meer informatie of een vrijblijvende 
offerte incl. schetsontwerp,  

neemt u dan contact met ons op!

Vrijstaande woningen 

incl. lucht- en warmtepomp installatie
vanaf € 187.500,- excl. grond

Michel van Rensch

michel@schildersbedrijfvanrensch.nl
+31 (0)6 54 90 52 73 

Glas- en Schildersbedrijf Van Rensch
Hoofdstraat 148

1611 AL Bovenkarspel
Noord-Holland

info@schildersbedrijfvanrensch.nl
www.schildersbedrijfvanrensch.nl

TAPIJT • VINYL • LAMINAAT • PVC • GORDIJNEN
VITRAGE  •  ZONWERING  •  FESTONEERBEDRIJF

TREND TAPIJT Dennis Bakker | Industrieweg 28, Grootebroek 
Tel. 0228-521307  |  Mo. 06-53238581 | E: info@trendtapijt.nl | I: www.trendtapijt.nl

Allemaal een fijne
Kermis Bovenkarspel

gewenst!

Allemaal een fijne
Kermis Bovenkarspel

gewenst!
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Elk jaar in de week voor de kermis 
komt de kermiskrant van Bovenkar-
spel uit. Deze legendarische krant 
wordt elk jaar samengesteld door het 
kermiscomité met vele foto's, columns 
en artikelen over de kermis.

Voor de editie van 2023 zoeken wij 

weer nieuwe foto's! Dus heb jij leuke 
kermisfoto's van jezelf of van vrien-
den en vriendinnen? Stuur ze naar 
kermiskrant@kermisbovenkarspel.
nl en wie weet halen ze de krant! De 
leukste foto's maken kans op leuke 
prijzen. #zonnetje #kermisborrel 
#WeTransfer #jongenoud

Column foto’s oproep

 

 

 

Juwelier van den Mosselaar 
Hoofdstraat 230 

1611AN Bovenkarspel 
www.mosselaarjuwelier.nl 
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Dol�jn 41  Enkhuizen  www.stacobv.com

Dol�jn 41  Enkhuizen  www.stacobv.com
Dol�jn 41  Enkhuizen  www.stacobv.com

Dol�jn 41  Enkhuizen  www.stacobv.com

Aquastop Witgoedservice

Inbouwapparaten, witgoed
Reparatie, verkoop, onderdelen

Ook voor bedrijven en instellingen

AQUASTOP.NL  (0228) 51 22 85
De Tuin 1a - 1611 KR Bovenkarspel

Vrijblijvend en 
gratis inmeten 

inbouwapparatuur

geen voorrijkosten

Aquastop wenst iedereen 
weer een ouderwetse 

gezellige kermis!
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Kuin bv | al ruim 90 jaar actief in de woningmarkt

www.kuinbv.nl

 
 
Ons bedrijf is gespecialiseerd in het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: 
 

- Schilderwerk binnen & buiten. 
- Spuiten van wanden en plafonds. 
- Behang werkzaamheden. 

 
 
Zoekt u nog een schilder of heeft u vragen dan kunt u altijd contact met mij 

 
 

Ons bedrijf is gespecialiseerd in het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: 
 

-
 

Schilderwerk binnen & buiten. 
- Spuiten van wanden en plafonds. 
- Behang werkzaamheden. 

 
 Zoekt u nog een schilder of heeft u vragen dan kunt u altijd contact met mij 

opnemen, door middel van een email naar info@wesley-smit.nl
  Of even bellen naar 06-55341740

 

Reserveren? 0228-528459 | www.restaurantbynap.nL

Wij wensen iedereen een gezellige kermis toe!

HETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NL
Fruitkwekerij     Zorgboerderij     Winkel     Terras & Arrangementen     Kinderfeestjes     Educatie

Kadijkweg 65a      Lutjebroek      0228 - 562 894

Kom bij ons langs!
Boerenlandwinkel      Fruitmanden / Kadootjes
Lunchroom      Fruitbomen      Zorgboerderij

Kijk eens op onze website of kom eens gezellig langs!

 Wij
wensen iedereen

een gezellige
kermis!
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WWW.VVKGB.NL

K.G.B. Tulpenactie
 woensdag 13 april

Wij wensen iedereen 
 een leuke
  kermis toe!

In nauwe samenwerking met onze topsponsorgroep 
Tulip Valley wordt dit jaar opnieuw de Tulpenactie 
gehouden door en voor de jeugdafdeling van K.G.B.
Op woensdag 13 april zullen door onze jeugdteams 
bosjes tulpen worden aangeboden. Onze vereniging
heeft het net als veel (sport)verenigingen zwaar.
 
De opbrengst komt geheel ten goede aan de jeugd,
dus doe mee en steun de jeugd van K.G.B.!

 

 

 

 

Tijdens de  
Kermis  

10% korting  
op schepsnoep 

 

Het was tijdens ‘een bijeen-
komst’ op de Bakkerstraat dat 
de groep van vrienden en familie 
weer eens bij elkaar stonden ‘om 
een feessie te vieren’! Het was op 
6 juli 2012 en waarschijnlijk was 
de reden ‘De Ronde van de Bak-
kerstraat’, maar het was vooral 
vanouds gezellig!

Heel praktisch kwam ter sprake 
dat er een cadeau voor iemand uit 
de groep aangeschaft ging worden. 
Die communicatie verliep via een 
Whatsapp-groep. Langzaam maar 
zeker werd het één na het andere 
nummer toegevoegd. De groep is 
een gemêleerd gezelschap van ca. 
26 jaar tot en met -zeg maar- 50+.  
Het was de start van de kermis-
groep zoals hij nu nog steeds met 
elkaar ‘de feessies’ viert.

Het oude kermiscomité
De groep bestaat voor een deel 
uit ‘het oude kermiscomité’, ge-
formeerd rondom gangmaker en 
Bakkerstraat bewoner Cor. Daar-
bij zijn een aantal familieleden 
en vrienden aangeschoven waar-
mee de vriendengroep een feit 
was. “Een vriendengroep, zo kun 
je ons het beste omschrijven. Cor 
Duijs is altijd de spil in het geheel 
geweest, totdat hij ons ontviel. 

Iedereen had wel op de één of an-
dere manier een band met hem. 
Ondertussen liggen er ook allerlei 

nieuwe banden en die houden de 
groep nog altijd bij elkaar, vooral 
rond kermis!”

Cor-feestjes
“Cor Duijs hield wel van een 
feestje. In zijn ManCave, die hij 

het MediaCenter noemde, maar 
dezelfde afkorting MC hanteert, 
was niks te gek. Of er nu een EK 

‘Mooi peut ân stoan’ 
met de mannen van de Bakkerstraat

Naast de buurtfeesten zoals ‘De Ronde van de Bakkerstraat’ en kermis heeft de groep ook een jaarlijks eigen ‘Peut-uitje’.   Tekst en foto: Streker/OdB.
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of WK op tv was, een kermisbor-
rel of een bierdistributie geregeld 
moest worden, Cor was er altijd 
voor in. Vele muziekavonden heb-
ben we op die manier met elkaar 
doorgebracht. Muziek verbindt. 
Net als de kermis. Gewoon gezel-
lig, gek doen, met elkaar en voor-
al plezier hebben.”

De Peuters
De groep kreeg een naam, kort-
weg ‘de Peuters’. “Eigenlijk komt 
dat van de uitdrukking die we 
vaak gebruiken ‘Mooi peut ân 
stoan’, maar dat is een beste 
mond vol. ‘De Peuters’ is kort 
maar krachtig. Er wordt regel-
matig een plagerijtje uitgedeeld 
rondom die naam. Op je ver-
jaardag de LP krijgen vol Peuter-
liedjes, is maar één van de vele 
grappen. Ook serieuzere zaken 
krijgen de naam mee. Zo heeft 
één van de vrienden zijn sloep 
zelfs ‘Peut An’ genoemd.

Eigen ‘Peut-uitje’
Naast de buurtfeesten zoals ‘De 
Ronde van de Bakkerstraat’ en 
kermis heeft de groep ook een 
jaarlijks eigen ‘Peut-uitje’. Meestal 
op eerste zaterdag van de maand 
maart, dit jaar dus op 5 maart. 
Daar maak je je agenda voor leeg. 
Wat er precies te gebeuren staat 
is elk jaar weer een verrassing en 
valt het best te omschrijven als 
‘een stel kwajongens bij elkaar’.

Nieuwe tradities
Er is een hele lijst van gewoontes 

en tradities die de groep han-
teert. Vrijdag is iedereen van 
de vriendengroep welkom bij 
Rick voor de borrel, zaterdag 
bij Robert, zondagochtend gaat 
een deel van de groep op eerste 
deuntje bij de Florabar, zondag 
middag / avond zit iedereen bij 

Marco, op maandag gaan we 
naar Remco voor een brunch, 
en dit zou -na het succes van de 
afgelopen 2 jaar- best eens een 
nieuwe traditie kunnen worden? 
Dinsdag gaat men voor het ont-
bijt aan de biefstuk bij Mike. Ook 
op dinsdag gaan ze gezamenlijk 

een rondje kermis doen, waarbij 
fotoschieten én de kamelenrace 
onderdelen zijn die verplicht op 
het programma staan. Verder is 
het feit dat niet iedereen het redt 
om op tijd te zijn voor het eerste 
deuntje, maar wie er is drinkt 
koffie en eet appelgebak. Nog 

iets waar al jaren aan meegedaan 
wordt is het sponsoren van een 
vaatje bier. “We doen dat met 
de héle vriendengroep minus 
één. We zullen niet vingerwij-
zen of namen noemen,” grinnikt 
de groep aanwezigen. “Maar hij 
doet iets met vastgoed!!”

WFO Netwerk 

Notarissen 

wenst iedereen 

een gezellige 

en zonnige 

kermis toe!

Kantoor Enkhuizen
Zuiderkerkplein 9
Kantoor Grootebroek
Burgemeester Schrijnderlaan 2

Tel. (0228) 512 444
info@wfonotarissen.nl
www.wfonotarissen.nl

Er is een hele lijst van gewoontes en tradities die de groep hanteert.  Foto: Streker/OdB.
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Sint Janstraat 32-34  |  Enkhuizen  |  tel. 0228 312 258  
decokaybloemendaal.nl  |  info@decokaybloemendaal.nl

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

De hele maand januari

BTW 
korting*

op raamdecoratie, 
vloeren, gordijnen, 

behang en verf

Hele maand maart

Sint Janstraat 32-34 | Enkhuizen | tel. 0228 312 258

DECOKAYBLOEMENDAAL.NL
Sint Janstraat 32-34  |  Enkhuizen  |  tel. 0228 312 258  
decokaybloemendaal.nl  |  info@decokaybloemendaal.nl

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

De hele maand januari

BTW 
korting*

op raamdecoratie, 
vloeren, gordijnen, 

behang en verf

brengt je 
HUIS 
tot leven

Openingstijden: Maandag	 op	afspraak
	 Dinsdag	t/m	vrijdag	 09.00	–	17.30	uur
	 Zaterdag	 09.00	–	17.00	uur

25% 
korting

Toppoint vouwgordijnen 
en gordijnen

 25% 
korting

Zonnelux en Multisol 
raamdecoratie

 25% 
korting

LET OP
Sigma verf altijd
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Karel Bolbloemen 
wenst iedereen een 
gezellige kermis!

Met Paas 
zet je tulpen in een vaas!

WWW.VVDSTEDEBROEC.NL

BEDANKT VOOR JOUW STEM!

Wij wensen iedereen
    een gezellige
        kermis Bovenkarspel toe!

De VVD Stede Broec
  kijkt uit naar een
    gezellig weekend
 in Amsterdamse sferen!

  kijkt uit naar een
    gezellig weekend
 in Amsterdamse sferen!
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Namens iedereen van
ODS enorm bedankt
voor uw stem!

De dames Fleur Eisenburger, 
Milou van der Kolk, Shanna 
Wolfschot en Dewi Mast (allen 
24) hebben vier jaar een ker-
misborrel gegeven. Dit jaar is 
het er helaas niet van gekomen. 
Omdat wij in 2020 zijn langs ge-
weest voor een interview, delen 
wij die nog graag met de rest van 
het dorp. Deze dames zijn im-
mers niet te missen in het dorp. 
De dames hebben hun eerste 
kermisborrel gepland tijdens 
een verjaardagsfeestje. “Dat was 
zo gezellig dat we dachten, dat 
moeten we vaker doen. Tijdens 
de kermis van Bovenkarspel leek 
ons een uitstekend moment om 
iets te organiseren.”

De eerste editie was kleinschalig. 
Eigenlijk een soort verjaardags-
feestje XL.  Op uitnodiging waren 
vaste vrienden en vriendinnen ge-
komen en met een man of 40 had-
den ze een hele leuke tijd. “On-
danks het weer! Iedereen stond 
in een dikke winterjas en met een 
sjaal om. Het was zó koud! De 
tent waaide ook nog bijna weg en 
iedereen moest helpen vasthou-
den. De ingeslagen halve liters 
bier in blik waren achteraf geen 
goed idee en toch had iedereen 
het onwijs naar zijn zin.”

Herkansing
Iedereen had het de eerste keer zo 
naar zijn zin gehad, dat een twee-

de editie niet uit kon blijven. Er 
kwamen nu wel twee keer zoveel 
mensen en de chaos was compleet 
toen tweetallen op een veldje een 
koproldemonstratie gingen ge-
ven. Op de steiger langs het water 
bleek niet iedereen meer even sta-

biel op de benen te staan en me-
nigeen gleed uit. Vooraf had het 
flink geregend, maar tijdens het 
feest was het gelukkig droog. “De 
champignonsoep, de broodjes en 
de frituurhapjes vonden gretig 
hun weg naar de hongerige ma-

gen. Weer iets geleerd, een hapje 
hoort er wel bij.”

Upgrade
De eerste editie kende storm en 
regen, de tweede werd iets beter 
en eigenlijk lijkt het weer elk jaar 

wel een beetje beter te worden. 
“Vorig jaar hebben we op het 
laatste moment zelfs nog flessen 
zonnebrand ingeslagen voor onze 
gasten. Onze T-shirts kunnen we 
dit jaar aan, zonder dikke trui, jas 
en sjaal er overheen. Tenminste. 

Het mysterie van het verdwenen kratje

De kermisborrel van Fleur, Milou, Shanna en Dewi viert 5-jarig jubileum.  Tekst en foto: Streker/OdB..
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pvc    laminaat    tapijt    vinyl    trappen    plinten

VOOR AL UW MOOIE VLOEREN
EEN TOP PRIJS VOOR UITSTEKENDE KWAILITEIT

�������������������������
�������
	

Maak nu snel uw afspraak!

Ontdek de hapjespan
Een pan vol met lekkere hapjes of maaltijden 
in 15 minuten op tafel. Ideaal voor feestjes, 
vergaderingen of een gezellige borrel.  
Voor ieder wat wils.

De snackpan
Deze snackpan is gevuld met heerlijke kiphapjes.  
Perfect om ieder feestje compleet te maken.
Deze pan bestaat uit snackballetjes, borrelsticks, kipsaté,  
kipvinken, hotwings en grillworst. 

60 stuks 2995
 90 stuks 4495

De kluifpan
Voor de echte liefhebber van kluiven, die niet bang is voor 
vieze handen! 2 soorten heerlijk gekruide borrelpootjes en 
2 soorten kipvleugels. 

80 stuks 3450
 100 stuks 4250

De maaltijdpan
De maaltijdpan bestaat uit nasi of bami met een Oosters 
gerecht naar keuze.
Gewicht 2200 gram, voldoende voor 4 personen.

per pan 2995

De beenhampan
De beenhampan met onze ambachtelijke beenham 
is voldoende voor 20 broodjes. Natuurlijk wordt deze 
geleverd met broodjes en overheerlijke beenhamsaus.

per pan 4495

De balletjespan
Deze  pan bestaat uit 4 soorten snackballetjes:
• Piri Piriballetjes
• Saté balletjes
• Tandoori balletjes
• Yakitoriballetjes 100 stuks 3995

De satépan
Deze pan is gevuld met 30 stokken kipsaté, deze satéstok-
ken zijn gemarineerd in een Oosterse ketjapmarinade en 
natuurlijk met satésaus. 

30 stuks 3750

Voor de hapjespan betaal je € 30,- borg. Bij het schoon inleveren van de pan ontvang je direct € 30,- terug.

Te

Dat hopen we dan maar…” Voor 
muziek is gezorgd. Het eerste jaar 
nog met een standaard muziek-
installatie, maar inmiddels is het 
vaste prik dat DJ Bas zorgt voor 
de deuntjes. Ook het eten regelt 
zich steeds beter. “Eén jaar had-
den we de broertjes aan de BBQ 
staan, dat was wel echt een groot 
succes te noemen.”

Traditie foto
Tijdens elke kermisborrel wordt 
een leuke groepsfoto gemaakt 
van het viertal én de ouders. 
“Die staan gelukkig achter het 
idee en stellen hun huis, tuin en 
hulp ter beschikking. Ze zijn 
ook altijd van harte welkom om 
mee te feesten. Dat leggen we elk 
jaar vast met een ludieke foto.” 
De dames geven hun borrel echt 
voor vrienden en bekenden, dus 
dat levert sowieso vele leuke foto 
herinneringen op. “Er komt een 
grote groep, maar iedereen kent 
iedereen wel op de één of andere 
manier. Soms komen er nieuwe 
mensen bij omdat vriendengroe-
pen nu eenmaal uitbreiden, rela-
ties aan/uitgaan en in overleg een 
introducé ook mee mag komen. 
Zo ontstaan ook weer nieuwe 
vriendschappen.”

Special guest, special bier
“Er is één vriend die erg graag 
Hertog Jan bier drinkt. Speci-
aal voor hem halen we altijd één 
kratje van zijn favoriete merk. 
Daarnaast krijgt hij een T-shirt 
waarop duidelijk staat dat dát 

bier speciaal voor hem is. Het le-
vert wel wat jaloerse blikken op 
soms, maar voor ons hoort dit 
inmiddels bij de traditie van onze 
borrel.” Elk jaar gebeurt er weer 
iets nieuws. Vaak komen we in 
de eerste dagen op de kermis en 

in de kroeg weer oude bekenden 
tegen, die we meteen uitnodigen. 
Tja, als we dat alle vier doen, dan 
worden het er zomaar een paar 
meer dan gedacht. Zolang ieder-
een maar uit is op een geslaagd 
feest is dat geen probleem, last-

pakken wijzen we de deur!”

Het raadsel
Het mysterie van het verdwenen 
kratje wordt deze jubileumeditie 
misschien eindelijk opgelost. “Al 
een paar jaar op rij, na afloop van 

de kermis, missen we één kratje. 
We houden bij het opruimen 24 
flesjes over en er is geen kratje 
om ze in te zetten. We hebben wel 
een vermoeden wie hier achter zit, 
maar hebben de dader(s) nog niet 
op een heterdaadje betrapt.” 

Gezelligheid staat voorop. Voor muziek, hapjes en drankjes is gezorgd.  Foto: Streker/OdB.
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Bakkerĳ Rood wenst iedereen 
een gezellige kermis toe!

Wij wensen iedereen een supergezellige kermis!
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www.hoteldehalvemaan.nl  |  0228-511262  |  info@hoteldehalvemaan.nl

Het team van De Halve Maan 
wenst iedereen een fijne kermis toe!

Kermisplates
Voor de lekkere trek bieden wij kermisplates aan van vrijdag tot en met maandag.
Hierin hebben we de volgende lekkernijen samengesteld:

Runderburger op een Ceresbol van spinazie en pesto met huisgemaakte pikkels
en sla met een huisgemaakte Maan saus, geserveerd met gemarineerde aardappeltjes in de schil.

Visburger van witvis en zalm op een Ceresbol van gemarineerde tomaat en
viskruiden met huisgemaakte pikkels en sla met een huisgemaakte Maan saus,
geserveerd met gemarineerde aardappeltjes in de schil.

Berehap Maan-style (balletje gehakt met confi van ui in een krokant jasje)
met een saus van tonkatsu, geserveerd met wedges in de schil.

Een plate bieden wij aan voor de speciale kermisprijs van 12,50 euro.
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Hoogste  
slagingspercentage 

• AUTOMAAT 
• SCHAKEL 
• AANHANGER  

Met onderstaande 14-dagenpas kun je gratis en vrijblijvend 2 weken lang
bij ons sporten zo vaak als je wil! Onze instructeurs staan voor je klaar!

Fit worden en fi t blijven bij 
Sportcentrum Machteld Stins

Sportcentrum Machteld Stins - Middenweg 14/16 - 1611 KP  Bovenkarspel (ingang achterzijde)  
Telefoon: 0228-520171 - E-mail: info@s-ms.nl - internet: www.s-ms.nl

Knip deze pas uit en neem mee bij je 
eerste bezoek aan ons sportcentrum.

Sportcentrum Machteld Stins - Middenweg 14/16 - 1611 KP  Bovenkarspel (ingang achterzijde)   - Middenweg 14/16 - 1611 KP  Bovenkarspel (ingang achterzijde)  

Gratis 14-dagenpas

Bij inlevering van deze 14-dagenpas krijg je gratis 
2 weken lang sporten zo vaak als je wil!

Naam:

Tel.: E-mail:

Datum van inleveren:    

Bij S-MS kun je terecht voor:

Bodyshape, bodypump, cardiofi tness, 
fi tness, fysiotherapie, dieetadvies, 
60+ fi tness, medisch fi tness, 
oncologie fi tness, medisch tapen, 
pilates, personal training, sauna, 
scholieren fi tness, skitraining, 
sportmassage, streetdance, 
spinning, steps, xco 
en Zumba.
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VEEL PLEZIER

Het Voert 3B, 1613 KL Grootebroek – (0228) 72 26 12 - info@inhuismakelaardij.nl - inhuismakelaardij.nl

 Het team van 
In Huis Makelaardij wenst 

iedereen een gezellige kermis!

 

Flora Bar kermisprogramma 2022 
 

Vrijdag 15 april 
 

Lekker Amsterdams!! 
 21.00 uur                                                  DJ JESPER 
 

Zaterdag16 april 
 

21.30 uur                                                              DJ MAARTEN  
 

Zondag 17 april 
                                

10.00 uur                        EERSTE DEUNTJE 
                                                                                       m.m.v. Dirk-Jan 

11.30 uur                                 DOU GREND 
 

20.30 uur                                      DJ PETER 
 

Maandag 18 april                   
 

AFTER PARTY 
                                    

Dinsdag 19 april 
 

GESLOTEN                                    
Onze kermis is 18+ 

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! 
 

 

  

Dit jaar vieren Mario & Annette 
hun zestiende kermis in de geliefde 
Flora Bar, een begrip in de wijde 
omgeving. Na de lange lockdowns 
houden zij vast aan hun tradities 
zoals: het eerste deuntje op zondag. 
Nieuw dit jaar is echter de Kermis 
Pre-party, die op zondag 13 maart 
werd gevierd.

“Dat we in het najaar van 2021 voor 
de kermis bij elkaar kwamen, wisten 
we het zo nog niet. Het zou wel weer 
spannend worden en we spraken zelfs 
van een alternatief kermisweekend in 
mei. Nu is men de maatregelen haast 
vergeten”, aldus Annette.

Mario en Annette zijn druk om al-
les weer zo te regelen als vanouds. Als 
opwarmer hebben we als comité de 
Kermis Pre-party gehouden om het 
gezamenlijke thema ‘Geef mij maar 
Amsterdam’ te onthullen. Het plan 
leidde tot slapeloze nachten maar werd 
een gigantisch succes met zo’n 150 en-
thousiaste gasten. ''Wij hebben ontzet-
tend genoten van het feest en iedereen 
zijn gezelligheid. 'Hierdoor kijken we 
nóg meer uit naar de kermis'', aldus 
Mario. Vrijdag 15 april zal de Flora 
Bar de kermis dan ook aftrappen met 
een 'Lekker Amsterdams'-avondje. Ze 
hopen iedereen weer in opperste stem-
ming aan te treffen en er net zo'n knal-
feest van te maken als tijdens de Pre-
party en daarbij wensen we iedereen 
een geweldig kermis weekend toe!

De Flora Bar is er weer klaar voor!
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COLOFON 
KERMISKRANT  

BOVENKARSPEL 2022

Een uitgave van Kermiscomité Bovenkarspel

Jur Kruis, Joost Feij, Joey Leeuwinga,  

Dirk-Jan de Wit, Adriaan de Wit, Lindsey Koster

Samenstelling: Uitgeverij De Nederlandse 

Peter Ligthart, Olga de Boer

Fotografie: Carmen van Vuure, Edwin Waaiboer,  

Peter Ligthart, Miranda Mullens en anderen

Opmaak: Studio De Streker



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 2 2 bladzijde 29

Danny Louter is geen onbekende 
van de kermis Bovenkarspel en 
draait achter de schermen al ja-
ren mee. Sinds een jaar heeft hij 
een nieuwe rol, namelijk als uit-
bater van Vereenigingsgebouw 
de Tuf. Het comité is blij met 
deze technische duizendpoot en 
introduceert hem graag aan het 
kermispubliek.

Sinds begin 2021 bestiert Danny 
de Tuf. Hoewel de eerste maan-
den niet verliepen als gehoopt, 
is de zaak nu op de rit. De vele 
verenigingen en activiteiten 
zijn teruggekeerd en nu staat de 
eerste kermis op de stoep. Wij 
spreken de in Wervershoof op-
gegroeide ondernemer over deze 
nieuwe stap, zijn plannen voor 
deze Paas en verder.

Vanuit de techniek naar de ho-
reca is een grote stap, maar tot nog 
toe bevalt de afwisseling erg goed. 
Naast de techniek bij DML en de 
bakkers koeriersdienst valt nu ook 
de Tuf in zijn portefeuille. Bij de 
Tuf heeft Danny een goed en leuk 
team om zich heen, wat het moge-
lijk maakt om zijn taken bij DML 
en “De bakker aan Huis” ook goed 
uit te kunnen voeren. Voor deze 
kermis heeft Danny vooral het eten 
en de indeling van de Tuf anders 
ingepland dan andere jaren. Voor 
de kermis kan hij rekenen op veel 
(oude) bekenden die de weg kennen. 

Voor het programma heeft 
Danny nu de vrije hand en het 
programma is met zorg samen-
gesteld, er zijn geen hele grote 
veranderingen ten opzichte van 
andere jaren. Maar men heeft 
dit jaar wel iedere dag een band 

staan, Unite op zaterdag, Alice 
Springs op zondag, Jetset LIVE! 
op maandag en Marsha & Friends 
op dinsdag. De bands verschillen 
best veel van elkaar, zodat er voor 
ieder wat wils is. Daarnaast is 
Danny erg tevreden over het door 

het kermiscomité samengestelde 
maandagmiddag programma. Hij 
kan iedereen aanraden gezellig 
naar de Tuf te komen op de legen-
darische maandag!

Als kermisboodschap wil Danny 

dat iedereen gewoon geniet van 
de kermis, zoals hij al twee jaar 
niet is gevierd. Hij benadrukt 
dat iedereen op tijd moet komen, 
want vol = vol. En dan kun je 
de afgelopen twee jaar toch een 
beetje inhalen. 

Nieuwe uitbater de Tuf heeft er zin in

Graanmarkt 2 A
1681 PA, Zwaagdijk

Het team van DML wenst 
iedereen een fijne kermis!

Ook deze kermis vindt u ons op 
diverse borrels en in de Tuf

We wensen  
iedereen heel  
veel plezier  

tijdens Kermis  
Bovenkarspel!

BEDANKT
VOOR UW
VERTROUWEN

WWW.CDA-STEDEBROEC.NL

VOOR EEN NÓG BETER 
STEDE BROEC

Danny Louter in zijn nieuwe rol als uitbater van Vereenigingsgebouw de Tuf.  Foto aangeleverd.
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Elbaweg 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

// sanidrome.nl/ijsselmuiden

Industrieweg 38, Grootebroek  |  (0228) 51 13 68

Sanidrõme IJsselmuiden realiseert uw droombadkamer. 

Inclusief vakkundige installatie door eigen vakmensen. 

Laat u inspireren op sanidrome.nl/ijsselmuiden.

Inspirerende 
showroom

Ontzorgen 
van A tot Z

Vakkundige 
installatieWij � n� n u� n fijne kerm� !

Meer info: berendbotje.nl

 Kinderdagverblijf
 Peuterspeelgroep
 Gastouderopvang
 Buitenschoolse opvang

Samen spelen, leren
& ontdekken!

Wij zoeken 
gastouders in Bovenkarspel!
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op de Kerremus

Veel plezier
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Zaterdag 16 april
Zaal open v.a. 19.00 uur

Marsha & Friends
DJ Cees Weel

Unite Coverband
DJ NikkiD
DJ Rob Lee

Zzapp
Alice Springs
DJ MdV

Maandag 
18 april

Zaal open 
v.a. 12.00 uur

Entree € 12,50 
incl. garderobe

  Vrij entree!

KERMIS               2022 

Zondag 17 april
Zaal open v.a. 17.00 uur

“Oud Amsterdam”

VANAF 10.00 UUR 

DE BRUNCH MET 
SWINGO EN 
SPONSORBIER

Vrij entree v.a. 17.00 uur

V.a. 19.00 uur € 12,50 
incl. garderobe

Dries Roelvink
Rutger van Barneveld
Andrea Hazes
Bas van Saaze
Jetset Live!
DJ Dolphin

Dinsdag 19 april
Zaal open v.a. 17.00 uur

Vereenigingsgebouw “de Tuf”
Hoofdstraat 206  |  1611 AM Bovenkarspel www.tuf.eventsZIE OOK ONZE AGENDA OP

Let op! Alle dagen zijn Behalve maandag 18 april, deze is 18+ 16+

=2 HALEN
1 BETALEN

Vrij entree v.a. 12.00 uur

V.a. 19.00 uur € 12,50 
incl. garderobe

THEMA

van 17.00 tot 20.00 uur: bier, wijn, fris 


