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Oergezellige kermisbrunch
Het eerste lustrum van de kermisbrunch in Hoogkarspel is
dit jaar een feit! Het doel om
mensen van jong tot oud te
ontmoeten op deze gezellige
manier was vanaf het begin af
aan een succes.
Ook dit jaar heeft de organisatie
van de brunch weer zijn uiterste
best gedaan om de vijfde editie
tot een groot feest te maken. Op
14 mei is het zover en gaan de
deuren van de Laurentiuskerk
aan de Streekweg om 11.15 uur
open. De organisatie bestaat uit:
Antoinette van Westen, Henk
Engeringh, Bernadette de Wit,
Vera Bakker, Jaap Braakman,
Paulien Musman, Petra Reus,
Marleen Kroezen, John Steenbrink en Nico Kok.
Van de mensen, voor de
mensen!
Vijf jaar geleden werd de kerk
voor de eerste keer omgebouwd
tot een gezellige evenementengelegenheid voor de kermisbrunch. Er zijn vooraf buffettafels opgesteld, statafels geplaatst, vlaggen en ballonnen
opgehangen,
kinderspelen neergezet, bestek en serviesgoed verdeeld en verder alles wat voor een massale brunch
nodig is. Zo gauw als de Hemel-

Tijdens het eerste lustrum van de Kermisbrunch zullen de bloemetjes flink worden buitengezet.

Winkel van Sinkel Hoogkarspel

25 jaar jong!
Dat vieren wij!

Tijdens de kermisdagen 25% korting
op het gehele assortiment *

vaart kerkdienst klaar is, worden de laatste stoelen weggehaald en kan de brunch beginnen. "Brood, beleg en drinken is
aanwezig en wordt gedeeltelijk
door de parochie gesponsord.
De luxe dingen nemen de mensen zelf mee”, vertelt de organisatie. Dit is natuurlijk geheel

vrijwillig, maar vanaf het eerste
jaar was dit een succes. Vele
soorten zelfgemaakt taarten,
hapjes, koek of salades, het is
ieder jaar weer fantastisch wat
er meegenomen wordt. De kermisbrunch heeft dan ook als
uitgangspunt: van de mensen
voor de mensen!

Ogen uitkijken
Bernadette de Wit werkte vorig
jaar voor het eerst mee en haar
herinnering omschrijft precies
waar de kermisbrunch voor staat:
“Ik woon nu vier jaar in Hoogkarspel en ik werd door Jaap Braakman gevraagd om deel te nemen
in de organisatie. Omdat me dit
vervolg op pag. 3

Streekweg 1 4 5
1 6 1 6 AC Hoogkar sp el
0228 - 563665

Kom kijk en vergelijk!
Tot ziens in de Winkel van Sinkel
Streekweg 239 • 1616 AE Hoogkarspel • 0228-563353
* met uitzondering van stomerij en cadeaubonnen

w w w.th eoku n st.n l
tcm.ku n st@q u ickn et.n l
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Programma Kermis Hoogkarspel
Woensdag 13 mei 21.00–01.00

The Explosion Rockets
De Beste Rockband van Nederland
Entree € 10,–, voorverkoop € 7,–
Donderdag 14 mei 14.00 19.00

Vrijdag 15 mei 20.00–02.00

Feestavond

m.m.v. D.J. GO ROUND
Zaterdag 16 mei 20.00–02.00

Feest met

OUTDOOR EVENT

Hardcore and Hardstyle
Donderdag 14 mei 20.00–01.00

Hollandse Avond
m.m.v D.J GO ROUND

BASSIE en BOBO

Zondag 17 mei 13.00–18.00

Korenmiddag met

Het Andijker Haven koor
Het Langedijker Koor
Puur Mokum
Meezing Koor Om Te Huilen

Laurentiusstraat 1 • Hoogkarspel • 06-40 52 33 29 / 0228 - 56 12 85
of mail ons: info@waterenvuurhuis.nl • Tot gauw! Agnes & Alfred
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Oergezellige kermisbrunch (vervolg van 1)
een goede inburgeringscursus
leek heb ik ja gezegd”, lacht Bernadette. “Toen tijdens de brunch
de deuren van de kerk open gingen heb ik mijn ogen uitgekeken!
Zoveel bezoekers en veel daarvan
die met tassen vol lekkers naar
binnen kwamen. Dat was fantastisch en het was ook nog eens
ontzettend gezellig. Ik vroeg me
in het begin af of het wel iets voor
mij zou zijn, maar nu wil ik niet
meer weg”!
Plezier voor jong tot oud
Jaarlijks bezoeken ongeveer 500
mensen de kermisbrunch en de
leeftijd varieert van jong tot oud.
“Het Noorderlandhuis krijgt
ieder jaar een seintje wanneer de
brunch gaat beginnen. Circa 10
tot 12 ouderen komen vervolgens samen met een verpleger of
vrijwilliger naar onze kermisbrunch. De meeste nemen zelf
hun advocaatje met slagroom
mee, dat is geweldig”. Ook voor
de kinderen is er genoeg te doen.
Zo zijn er diverse spelletjes
waaronder ballen gooien, ze
kunnen zich laten schminken, er
is een ballonnen clown en ook
schaakvereniging Torenhoog is
aanwezig. De Schalm Westwoud
zorgt voor de koffie, Keurslager
Ruud Burger zorgt voor een
groot deel van het vleeswaren en
het Broodhuys voor een groot
gedeelte van het brood. De
parochie legt het verschil bij,

zodat iedereen een overheerlijke
brunch kan verwachten. Aan de
kinderen is ook gedacht en met
een speciaal kinderbuffet zijn er
onder andere knakworstjes en
cupcakes aanwezig en natuurlijk
ook de limonade. "Nieuw dit jaar
is overigens de medewerking
van de werkgroep Fairtrade.

De organisatie is er klaar voor en de taken zijn verdeeld voor de oergezellige kermisbrunch!
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brunch op te bouwen en naderhand weer af te bouwen. “Tijdens de allereerste keer was het
best spannend”, vertelt de organisatie. “Komen er genoeg mensen? Nemen ze iets mee? We
hebben ons deze vragen achteraf
niet hoeven stellen want tijdens
het eerste jaar waren er al ongeveer 350 mensen aanwezig. Dit
aantal is inmiddels gestegen tot
ruim 500 en daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. We werken er hard voor en als we dan
zien dat er zoveel mensen genieten, dan genieten wij dubbel op”!
Iedereen is van harte uitgenodigd op donderdag 14 mei met
een vrije inloop tussen 11.15 tot
13.00 uur in de kerk. Eén ding
staat vast: De kermis kan pas
echt beginnen als je bij de kermisbrunch bent geweest!

Drechterland is een Fairtrade
gemeente en daarom kiezen we
bewust voor een aantal producten met dit logo".
Live muziek
Elk jaar wordt er voor live muziek
gezorgd. Sven Reus, de zoon van
Petra, komt zingen, een gelegenheidsband van Bas Out, Jan Klein
Swormink en Lotte Braakman
treedt op en ook accordeonist
Theo de Groot komt spelen. ”! In
de kerk staan overigens twee
donatie bussen, één voor- en één
achterin de ruimte. Ook dit is
geheel vrijwillig en dus niet verplicht, maar voor iedereen die
een donatie wil doen is deze
mogelijkheid aanwezig.
Genieten!
Naast de eerder genoemde organisatoren zijn er nog circa 60
vrijwilligers die helpen met de
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DEZE ACTIE IS GELDIG
VAN 10 MEI T/M 13 MEI
BIJ DEEN HOOGKARSPEL.

O
P

GRATIS
AMSTEL SELFIE STICK

Van broodjes tot appeltaart en andere lekkernijen, iedereen kan met een goed gevulde maag de kermis beginnen.

Kermis
in Hoogkarspel
Voor u ligt de eerste editie van de Kermiskrant van Hoogkarspel. Een krant vol foto's

BIJ 2 KRATTEN AMSTEL BIER

en verhalen. In de loop der jaren zijn al heel wat kermisgangers op de foto gezet. De

Amstel pils 30 cl.

kermis van Hoogkarspel is in combinatie met de jaarmarkt een uniek gebeuren in

krat 24 flesjes

het dorp van de Blauwe Reigers. Het succes van deze krant is de ruime opzet. Meer
dan de helft van de krant bestaat uit teksten en foto's. Adverteerders komen goed
tot hun recht in deze krant - een mooie mix van verhalen, foto’s en advertenties. De
kermis van Hoogkarspel gaat door als één van de gezelligste kermissen van WestFriesland. Van heinde en verre komen oud plaatsgenoten naar hun geboortedorp
om de kermis mee te maken.

9.

95

Actieprijs per liter 1.38

per krat

Wij hopen dat iedereen er weer een mooi feest van zal maken! Met dank aan allen
die foto's hebben ingestuurd. Op de kermis zullen door onze fotografen kaartjes
worden uitgedeeld met de tekst kermiskranten.nl. De foto's zijn digitaal te zien op
deze website www.kermiskranten.nl/.
Namens het team van de Kermiskrant,
Peter Ligthart

Met trots voor u gebrouwen.
Geen 18, geen alcohol.
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Uw vertrouwde adres voor:

0228 712 088

Zaadmarkt 9-11
1681 PD Zwaagdijk
info@bakkerklimaat.nl
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Een gelijk intrekbaar appartement aan de binnenstad van Enkhuizen.
Moderne badkamer, doorzon living, terras over de gehele breedte en
een ruime slaapkamer.

€ 157.500,= K.K.
HEM - NOORDER SLUISSTRAAT 36

Deze perfecte starterswoning (2009) met berging, beschikt over
2 slaapkamers, luxe keuken en badkamer en een wasruimte.

BIEDINGEN VANAF: €

139.000,= K.K.
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Investeer nu, nu het nog goedkoop is. Units (ca. 75m²). Met loop- en
roldeur 3m¹. Ligging op het industrieterrein Zuiderkogge. Denk aan
investeringsaftrek ca. 20%. Tevens te huur voor € 450,- per mnd.

KOOPSOM EXCL. BTW VANAF €

49.950,= V.O.N.

HOOGKARSPEL - DE KOREN 14

HOOGKARSPEL - DE OVERSTOEP 39

NIEUW

Geen zin in het schilderen van uw exterieur?? Komt u dan maar eens
een kijkje nemen in deze met 2.5m verlengde tussenwoning (365m³)
gelegen op 201m². Tuin met vrij uitzicht op het westen.

BIEDINGEN VANAF: €

170.000,= K.K.

Grote hoekwoning (400m³) met 4 slaapkamers op 179m² eigen
grond. De zonnige tuin ligt op het westen aan doorgaand vaarwater.
Winkelcentrum en basisschool op loopafstand.

Op loopafstand van school, NS-station en winkelcentrum ligt deze
uitgebouwde 2/1 kapwoning met garage op 284m². 5 slaapkamers en
een volledig ingerichte badkamer.

BIEDINGEN VANAF:

€ 189.000,= K.K.

€ 230.000,= k.k.

MEDEMBLIK - GELDELOZEPAD 39

VENHUIZEN - BOMENLAND 25

VENHUIZEN - KIEVIT 37

Met zijn fantastische steigerterras direct aan het weidse vaarwater
ligt deze grote woning (900m³) met 5 slaapkamers en een inpandig
bereikbare loods (10x7m). Zoveel mogelijkheden voor nog geen 3 ton.
Kom maar gauw eens kijken!

Zeer goed onderhouden villa (544m²) aan viswater en met vrij uitzicht
op landerijen en weilanden. Luxe keuken, 3 slaapkamers en een
carport. Tuin pal zuid.

Uitgebouwde, zeer goed geïsoleerde 2/1 kapwoning op 225m² grond.
Bgg. v.v. houten Jatoba vloer en gestucte wanden. Zeer luxe/ unieke
badkamer, 4/5 slaapkamers en een zonnige tuin.

€ 447.500,= K.K.

€ 189.000,= K.K.

VENHUIZEN - WETHOUDER GROOTSTRAAT 17

WESTWOUD - ’T SPINDER 5

€ 298.000,= K.K.

ZWAAGDIJK-OOST - VOLKERSWEG 33

Samen met ons uw droomhuis aankopen, ook daar kunnen wij u graag
succesvol in bijstaan! Vele tevreden klanten zijn u voorgegaan:
WERVERSHOOF - VAN MAASELANDSTRAAT 20
Zeer nette en goed onderhouden 2/1 kapwoning op 277m² eigen
grond met garage en tuinschuur, 4 slaapkamers en vrij uitzicht over
weilanden.

€ 186.000,= K.K.
Steneker & Van Westen Vastgoed B.V.
Streekweg 204
1616 AN HOOGKARSPEL
tel. 0228 56 46 00 - fax 0228 56 21 11

Geschakelde woning met de tuin (kavel 285m²) pal zuid gericht,
inpandig bereikbare garage, een verrassend leuke woonkeuken,
een volledig ingerichte badkamer en 5 slaapkamers.

Zeer goed onderhouden tussenwoning met zuid-westelijk gelegen
tuin, vrij uitzicht, moderne keuken, zonnige woonkamer,
4 slaapkamers en moderne badkamer.

€ 235.000,= K.K.

€ 169.500,= K.K.
info@stenekervanwestenvastgoed.nl
zie ons woningaanbod op www.vbo.nl of
www.stenekervanwestenvastgoed.nl
ingeschreven in SCVM makelaarsregister

OOSTERBLOKKER - DE ELAND 27

Creatief verkopen door middel van woningruil!

Steneker & Van Westen Vastgoed B.V.
Streekweg 204
1616 AN HOOGKARSPEL
tel. 0228 56 46 00 - fax 0228 56 21 11

info@stenekervanwestenvastgoed.nl
zie ons woningaanbod op www.vbo.nl of
www.stenekervanwestenvastgoed.nl
ingeschreven in SCVM makelaarsregister
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Bij Steneker & van Westen
weten ze wat kermis is

Hoe nuchter dé streek is, zo
nuchter zijn wij gebleven. In tijden van oplevingen én in tijden
van crisis, Steneker & van Westen Vastgoed B.V. heeft altijd
zijn mannetje gestaan.

Door klantvriendelijkheid, door
de jarenlange ervaringen in de
makelaardij, door de creativiteit
en door de nieuwe initiatieven.
Dat is wat ze bij Steneker & van
Westen verkondigen op de site en
dat is wat ze nu zeker waar maken, al zal het dan met de kermis
wat minder nuchter zijn.
Borrel en gezelligheid
De klantvriendelijkheid valt op,
zodra je het pand binnen stapt.
Hartelijke mensen, die je onmiddellijk een welkom gevoel geven.
Dat ze veel nieuwe initiatieven
nemen, dat blijkt wel uit de
nieuwe traditie die lijkt te ontstaan bij Steneker & van Westen
Vastgoed B.V. Inmiddels vijftien
jaar geleden besloot Sieta Steneker mee te doen met de Rubberbotenrace tijdens kermis. In die
tijd kwam op vrijdagmiddag iedere ondernemer een borrel doen
in de Eerste Aanleg. Van de slager

Mitch Hoogland gaat voor de eerste keer met de rubberbootrace meedoen, Sieta Steneker en George van Westen waren hem al in 2000 voorgegaan.

KERMIS TOPPER

COMBI AANBIEDING

Smikkelsloffen

500 gram Kipfilet +
4 Runderhamburgers
2 stuks

500

Samen voor

650

LEKKERE KIPKNALLER

TIP VAN RUUD

VLEESWARENAANBIEDING

Kip Satévlees

Een bak
Huissalade

150 gram
Keurslagers

500 gram

500

500 gram

500

GRATIS 100 GRAM
ASPERGESALADE

SALADE TIP

LIVAR KNALLER

MAALTIJD TIP

Heerlijke
Krabsalade

Livar Entrecote

Spareribs kant en
klaar

150 GR HALEN,
100 GR BETALEN

4 stuks

500

500 gram

595

Aanbiedingen zijn geldig van 26 t/m 31 mei

Ruud Burger, keurslager
Raadhuisplein 15, 1616 AV Hoogkarspel
Tel. 0228-561606,
info@burgerhoogkarspel.keurslager.nl
burgerhoogkarspel.keurslager.nl
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tot de bakker en elke aannemer uit de
buurt. Tijdens één van deze borrels liet
Sieta zich uitdagen om samen met Sjors
van Westen mee te doen met de Rubberbotenrace. Sieta was inmiddels bijna
vijftig, maar dat hield haar niet tegen. Ze
was altijd al erg sportief aangelegd en totaal niet bang, dus ze besloot de uitdaging
aan te gaan. Ze was nog maar net begonnen bij Steneker & van Westen en wilde
zich dan wel onderscheiden van de rest
van de deelnemers. Daarom trokken Sjors
en Sieta een kostuum aan en gingen ze
met koffer en telefoon van de schans af.
‘Ik wist niet eens dat het een race was en
we naar die bel toe moesten. We lagen vlot
te water en hebben alles verloren, maar
wel enorm veel lol gehad en daar gaat het
allemaal om. Om de gezelligheid en de
borrel’, lacht Sieta.
Kermisgeld
Dit jaar doet Mitch Hofland mee met de
Rubberbotenrace. Mitch werkt nu ongeveer twee jaar bij Steneker & van Westen
Vastgoed B.V. en ook hij gaat de uitdaging
aan. Ook hij is als voetballer bij de Strandvogels heel sportief aangelegd. Hij komt
van oorsprong uit Onderdijk, maar is tegenwoordig, sinds hij hier vier dagen per
week werkt, meer in Hoogkarspel te vinden. Vorig jaar deed een vriend van Mitch,
Jorrit Kaarsemaker, al mee aan de Rubberbotenrace. Na afloop stonden Mitch en
Jorrit samen aan een biertje, waarna ze
afspraken dit jaar met zijn tweeën in een
boot te stappen. Mitch is wel op de hoogte
van de bel. ‘Als ze winnen, dan sponsor ik
hem wat kermisgeld’, lacht Sieta. Of ze net
zo’n mooi kostuum aantrekken als Sieta en
Sjors weten ze nog niet. ‘Daar moeten we
nog even over brainstormen’, zegt Mitch.

Genieten bij café de Eerste Aanleg.
Netwerken op de kermis
Tijdens de kermis moeten Sieta en Mitch
evengoed gewoon aan het werk. ‘Er zijn
veel mensen met huizen in de omgeving
die niets met de kermis te maken hebben,
dus het werk gaat gewoon door. Zo heb ik
een prachtige villa in Zwaag die ik ga bezichtigen. Maar buiten het werk om ben
ik natuurlijk alle dagen wel even op de
kermis te vinden. Op zondag besluiten we
vaak niet te gaan, maar als we dan het

ADVIES

ONTWERP

deuntje bij Bantam horen vanuit de achtertuin, dan kun je het toch niet weerstaan,’ vertelt Sieta. Ook Mitch is alle dagen op de kermis te vinden en slaapt bij
vrienden. ‘Gezellig van de ene borrel naar
de andere borrel en een praatje maken met
mensen die je een tijd niet hebt gezien.
Het is ook weer een goede manier van
netwerken’, vertelt Mitch. De Rubberbotenrace laat hij maar gewoon letterlijk
over zich heen komen. Sieta komt hem

MAATWERK

BOUWEN

T 0228 - 56 72 63 M 06 - 51 20 79 15 I www.tuingebouwen.nl

natuurlijk aanmoedigen. Ze zijn behoorlijk sportief daar bij Steneker & van Westen Vastgoed B.V. met een bijzonder onderscheidend vermogen. Een creatieve
manier om je bedrijf weer goed op de
kaart te zetten. Zijn volgend jaar alle overige collega’s aan de beurt?
Steneker & van Westen Vastgoed B.V.
Streekweg 204
1616 AN Hoogkarspel
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De nachtburgemeester van Hoogkarspel

Rotterdam heeft Juul Deelder
en wij hebben Cees Raven. Hoe
een klein stadje groot kan zijn.
We kunnen wel spreken van een
markante persoonlijkheid. Wie
kent in Hoogkarspel en omstreken nu niet Cees? Menig kermis
in de omgeving van West-Friesland vrolijkte hij op. Dan weer
met een karaoke act, zoals onder andere de zangeres zonder
naam, Peter Beense, dan weer
met de groep friends for all.

Inmiddels zit hij al weer bij een
nieuw vrienden groepje. Het
kermisbloed zit bij hem al sinds
jongs af aan in het bloed. Menig
idee heeft ook zijn oorsprong in
het brein van Cees. Zoals de rubberboot racen en het beschuitfluiten bij de eerste aanleg. Cees
zegt er wel duidelijk bij; “ ideeën
komen van mij, maar zonder al
mijn lieve kersmisvrienden, zou
het nooit gelukt zijn”. De lach
hangt aan Cees zijn broek en een
dag niet gelachen is dan ook een
dag niet geleefd.
Wat doet Mr Kermis zoal na al
het feesten?
“ Waar anderen hier in de buurt
op de bouw gingen werken, ging
ik al jong in de kranten business”,
vertelt hij vol trots. Mijn vader
begon hier al mee en nu doe ik
het met mijn zussen. S ’morgens
brengt hij met de ene zus de Te-

Nachtburgemeester Cees Raven.
legraaf rond en met de andere zus
runt hij een agentschap die zich
bezig houdt met het verspreiden
van foldertjes. In de middag
werkt hij vaak in de eerste aanleg.
Cees is mensen mens en vindt het
heerlijk om naast het krantenwerk zich in de horeca te mogen
vertoeven. “Daarnaast kennen de
meeste mensen mij van de dertig
jaar, die ik bij het tankstation
Koper heb gewerkt” Hobbymatig
treedt hij ook nog regelmatig op

Foto: Henk Hazewindus.
met het smartlappenkoor de Reigersmars. Helaas is dit het laatste
jaar, dus wil je ze nog zien, dan
moet je er snel bij zijn.
Leuke anekdotes.
Cees en zijn vrienden komen
nogal eens in de krant met hun
stunt. Lachend vertelt hij over
twee prachtige verhalen. Venhuizenaren hadden na het samenvoegen van onze gemeente een
leuke actie bedacht. Er waren

Kermis Toppers !
Aanbieding is geldig van wo t/m zat.

10 witte
kadetten
Kaas-uien
stokbrood
Slagroom
strip

2,50

2,25

5,95

stickers op de borden van Hoogkarspel geplakt met VenhuizenNoord. “Dit konden wij natuurlijk
niet op ons laten zitten. Wij de
borden Venhuizen opmeten en
stickers maken met de opdruk,
Hoogkarspel aan Zee, dit gebeurde allemaal rond de Kermistijd. Probleem met de stickers
was wel, dat die er moeilijk weer
afkwamen. Een bevriend raadslid, vroeg zich af wie dit nu op
zijn geweten hadden?” Cees kon

zijn lachen niet houden. “Natuurlijk heb ik dit niet alleen gedaan.
We hebben dit als een echter
guerrilla actie met een groep
vrienden uitgevoerd”. Een tweede
bijna onvoorstelbaar verhaal,
heeft een langer verloop. De
Zwaagse carnaval deed hun Sfinx
weg. “Die konden wij wel gebruiken voor een Kermis”. Als dus
geschiedde, “Maar ja wat doe je
daarna met zo’n enorm gevaarte?.
De winnaar van dat jaar had er
ook geen trek in. Wij rond rijden
met de Sfinx en besloten om het
ding dan maar achter het tankstation te zetten. Hier heeft het 5
jaar gestaan. Nu komt het grappige van het verhaal. De gemeente besluit te gaan bouwen en wat
komen zij tegen onder allerlei
begroeiing, haha de Sfinx. Stonden we weer in de krant. Grappige noot is dat de Sfinx uiteindelijk naar een operette vereniging in Zwaag is gegaan. Kwam
het uiteindelijk toch nog goed”.
Nou Cees met jou hoeft Hoogkarspel niet bang te wezen, dat het
saai wordt. Nog een leuk weetje:
de volgende keer is Cees met zijn
vrienden om 13.00 uur op de
Kermis om een leuke voorstelling
te geven.. Wie herinnert zich vorig jaar niet? De schotten met hun
doedelzakken. Ik ben benieuwd
Cees, veel plezier en bedankt voor
een kijkje in je leven.
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De zomer begint bij
keukencentrum Stede Broec enst
oec w
r
b
e
d
e
t
S
m
u
r
t
n
Keukencgeeweldige mooie kermis!
u een

Mooi weer, lekker koken en uitgebreid eten in de tuin of
op het balkon; de ideale combinatie! Boretti is al jaren
hét merk voor kwalitatief hoogstaand design voor wat
betreft keukenapparatuur. Maak bij Keukencentrum Stede
Broec kennis met de nieuwste generatie Outdoor Kitchens
van Boretti: de Collezione Fuori. Genoemde collectie
zorgt voor culinaire sensaties zonder concessies te doen
in kookcomfort en stijl. Barbecueën was nog nooit zo
comfortabel! Ook voor de prijs hoeft men het niet te laten.
De diverse modellen zijn al verkrijgbaar vanaf € 249,-- en

John Bot en Jan Spigt tonen hun
nieuwe barbeque van Boretti.

€ 349,--. Boretti heeft een primeur, welke exclusief bij
Keukencentrum Stede Broec verkrijgbaar is. Eigenaren
Jan Spigt en John Bot tonen ons de nieuwste modellen.

Raadhuislaan 23
1613 KR Grootebroek
Telefoon 0228 - 51 58 83
nieuwbouw + renovatie + 3D-ontwerp + apparatuur + werkbladen + aanpassingen

www.keukencentrumstedebroec.nl
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Kermisaanbieding
van 12 t/m 16 mei

20% korting
op de gehele
collectie
uitgezonderd
basis en
accessoires

We staan weer
op de jaarmarkt
met leuke koopjes!
OPENINGSTIJDEN
dinsdag t/m vrijdag: 09.30 - 17.30 uur
donderdag: 09.30 - 20.00 uur
zaterdag: 09.30 - 17.00 uur
zondag & maandag: gesloten

Raadhuisplein 29
1616 AV Hoogkarspel
Winkelcentrum de Reigerspassage
t: 0228 - 56 71 93
e: ba-sta@hetnet.nl

www.ba-sta.nl
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Wie wordt
Hoogkarspels Beste Glijer van 2015
Dat kermis Hoogkarspel uitgebreid gevierd gaat worden
bewijst het feit dat er meerdere
kermis comités en organisaties
al wekenlang druk bezig zijn
voor hét feest van het jaar.

genlijk wilden we de schans nog
hoger maken, maar dan komen
we boven de spoorlijn en helaas
is dat dan net weer tegen de voorschriften”, aldus het comité. De
inschrijving is al een tijdje geleden gestart en voor € 15,-- is je
deelname bevestigt inclusief rubberboot. Ook dit jaar is er weer
een originaliteitsprijs voor de
best versierde boot of thema en
natuurlijk ook de versiering aan
jezelf! Vervolgens is het per twee
teams in de boot de schans af, om
de boei heen en zo snel mogelijk
de andere schans omhoog om de
bel te luiden. De uiteindelijke
winnaar verdient niet alleen de
eer voor DE rubberboot 'glijer'
van Hoogkarspel, maar ook een
wisselbeker en consumptiebonnen voor een lekkere borrel! De
rubberbootrace is voor alle leeftijden vanaf 16 jaar. Aan de veiligheid is natuurlijk ook gedacht. De
reddingsbrigade, EHBO en verkeersregelaars zijn aanwezig.

Het comité van De Eerste Aanleg
is 28 jaar geleden opgezet. Sinds
ongeveer acht jaar bestaat het
comité grotendeels uit de vaste
ploeg van: Ruud Slagter, Pascal
Hoffer, Danny Korver, Rick
Kunst, Rob Haring, Thomas Molenaar, Frank Besseling, Niek
Slagter en Ferron Boukens. Drie
weken voor kermis zijn ze op de
zaterdagen druk bezig om alles
tijdens de kermis bij De Eerste
Aanleg tot een groot feest te maken. Natuurlijk niet te vergeten
de alom bekende Rubberbootrace
die op 16 mei rond 13.30 uur
weer van start gaat!
De Rubberbootrace
28 Jaar geleden begon het comité
van De Eerste Aanleg tijdens de
kermis met onder andere kussengevechten op de sloot. Al snel
kwam het idee voor de rubberbootrace. In het begin was dit een
vrij degelijke schans, maar al snel
werd deze groter en groter. “Ei-

Het kermiscomité organiseert voor het 28ste jaar de Rubberbootrace t.o. Café de Eerste Aanleg. Foto: Koos Dol.

Bierfietsen
In De Eerste Aanleg is het op de
vrijdag van de kermis eerst weer
tijd voor het Eerste Deuntje. Jarenlang stond hier het beschuitfluiten
vervolg op pag. 14

Uw financiën op maat...
Verzorging belastingaangifte voor particulieren
Bedrijfsadministraties en adviezen voor midden- en kleinbedrijf
Zelfstandig adviseur RegioBank
Financieringen en hypotheken
Assurantiën en pensioenen

Administratie-en Belasting-advieskantoor

C.W.van der Jagt V.O.F.
Groothandelsmarkt 17-A • 1681 NN Zwaagdijk
Telefoon 0228-562186 • Fax 0228-564052
info@cwvanderjagt.nl

Openingstijden:

maandag gesloten
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00
Koopavond do 19.00-21.00

Middenweg 10 • 1611 KP Bovenkarspel • 0228 51 80 10 • www.basic-design.nl
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Wij zijn er
klaar voor!

Donderdag 14 en
vrijdag 15 mei
zijn wij gesloten

Streekweg 353 | Hoogkarspel
T. 0228 - 563 053
Kijk voor alle openingstijden
op onze website

www.strekertegelhuis.nl
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vervolg van pag. 12

centraal, maar dit jaar is er een
primeur en wel: bierfietsen! Met
twee fietsen op een statief neem je
het tegen je tegenstander op. Des
te harder je fietst, des te sneller je
biertje dichterbij komt. Winnen is
vervolgens niet zo moeilijk want
dat is een kwestie van wie het
eerste zijn of haar biertje op heeft.
Dat hoef je voor de mannen van
het comité en natuurlijk ook voor
de rest van Hoogkarspel maar één
keer te zeggen!
Alles op z’n kant
Het kermiscomité zorgt er ook
ieder jaar weer voor dat de tenten

en parasols bij De Eerste Aanleg
opgezet worden. Want als het
weer een beetje meezit dan komt
het al snel voor dat er ongeveer
1500 toeschouwers zijn om de
deelnemers aan te moedigen. De
mannen zelf begeleiden het evenement van begin tot aan de
prijsuitreiking, welke meestal
tussen 17.00 en 18.00 uur plaatsvindt. Qua muziek zijn er deze
dag diverse Dj's die elkaar afwisselen met een lekker stukje muziek, voor ieder wat wils. Na de
prijsuitreiking is het voor de
mannen van het comité natuurlijk ook hoog tijd voor een biertje

en de rest van de avond uitgebreid kermis vieren.
Soms gaat er ook weleens iets mis
en dit heeft nog niet eens met de
rubberbootrace te maken, maar
sommige dingen vergeet je nooit
meer. “Ongeveer tien jaar geleden
zou Henk Wijngaard bij ons optreden. De podiumwagen werd
tegen de brugleuning aangezet en
alles was startklaar. Stekker erin
en Henk kon beginnen met zijn
optreden. Toen hij klaar was wilden ze de wagen weg hebben en
werd er gevraagd of de stekkers
los zaten. Dit werd bevestigd en

de chauffeur geeft gas, terwijl de
stekker er eigenlijk nog in zat en
alles vervolgens op zijn kant viel.
Wij vonden het ontzettend grappig, maar persoonlijk hebben wij
nooit meer iets van Henk gehoord”, lacht de groep.

Jong geleerd, oud gedaan: Pascal Hoffer (rechts) laat zijn dochter Emma (op schoot bij Niek Slagter),
vast kennis maken met het kermiscomité.
Foto: Henk Hazewindus.

Ze zijn er klaar voor
Nog een paar dagen en dan is het
zover en gaat de kermis Hoogkarspel weer loos! Ongeveer twee
maanden van tevoren begint het
comité met de eerste vergadering. “Iedereen krijgt dan zijn
draaiboek en de taken die gedaan
moeten worden. Dit duurt ongeveer vijf minuten en daarna is het

pilstijd. Twee weken later komen
we weer met zijn allen bij elkaar
en als we dan vragen of iedereen
zijn taken heeft volbracht is het
antwoord meestal nee”! Toch
komt het ieder jaar weer helemaal
goed en na 3 à 4 zaterdagen hard
werken staat alles klaar in en om
De Eerste Aanleg en natuurlijk de
schansen van de rubberbootrace.
De zaterdag overdag zijn ze druk
met de begeleiding van het evenement, maar hierbuiten wordt
er alle dagen hard kermis gevierd.
“Het wordt gewoon, net als ieder
jaar, een geweldige kermis. Wij
zijn er klaar voor en hebben er
weer zin in”!

Mooiste kermisfoto's

prettige kermis!
vrijdag 15 en zaterdag 16 mei zijn wij gesloten

Maak tijdens de kermis een leuke foto, stuur 'm op en maak kans
op één van de twee kadobonnen van 25 euro. Een van keurslager Ruud Burger en een van boetiek Ba-Sta. De winnaar wordt
met zijn/haar foto bekend gemaakt in De Streker van 31 mei.
Tip: De foto moet minimaal 1 mb zijn!
Stuur jouw foto's naar info@kermiskranten.nl
Let op: Foto's worden automatisch eigendom van de kermiskrant

nieuweweg 33

hoogkarspel

0228 564184

www.zence.nl

info@zence.nl

en kunnen worden gebruikt voor publicatie in de krant van 2016.
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SCHUIFDEURKASTEN | INLOOPKASTEN
VLOEREN | MEUBELS OP MAAT
RAAMDECORATIE | TRAPRENOVATIE

ONTWERP UW
EIGEN MEUBEL OF
KAST OP MAAT!

B y Re us

Showroom: Oosterwijzend 44c | Hoogkarspel
T 0228 - 769 030 | www.maatkast.nl
Bel voor een vrijblijvende inmeet afspraak!

Dave

Jim
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Hemelvaart is Burgpop!
bladzijde 16

Wat in 1989 begon als een
kermisborrel met twee kratjes bier en 15 mensen is nu
uitgegroeid tot DE borrel van
het jaar tijdens kermis Hoogkarspel. Fulko van der Meulen
en Arthur Burgmeijer zijn de
hoofdorganisatoren van Burgpop en maken dit samen met
nog tien vrienden elk jaar weer
tot één groot feest.

Succes doet groeien
De borrel begon 26 jaar geleden
bij Arthur in de achtertuin. Samen met een aantal gasten en
een paar kratjes bier smaakte dit
al snel naar meer. Arthur ( gitarist en bassist) zorgde toen samen met zijn tweelingbroer
Rutger (toetsenist) voor de live
muziek met hun toenmalige
bandje. Het jaar erop waren er
twee bandjes, het jaar daarop
drie en ook het bezoekersaantal
werd steeds groter “Op een gegeven moment vond mijn moeder dat haar toilet niet was gemaakt voor 150 mensen”, lacht
Arthur. “De borrel groeide letterlijk uit zijn voegen, waarna in
1996 de laatste borrel in de
Pastoor Konijnstraat was”. Ook
de familie Kroezen had jaarlijks
een grote kermisborrel en vanaf
1998 besloten ze om dit in het
vervolg samen te gaan doen en

Fulko en Arthur op het Burgpop hoofdkantoor.
verhuisde de borrel naar de achtertuin van de familie Kroezen.
Een goed feest kun je niet
annuleren
Toen de regelgeving steeds
strenger werd, moest er wederom een andere oplossing

gevonden worden. “Dit was in
2010/2011”, vertelt Fulko. “We
hadden toen allemaal zoiets dat
we niet meer wisten of we op
deze manier door wilden gaan”.
In 2011 is er toen massaal geprotesteerd en hebben ze zelfs
de krant gehaald. “Dat jaar was

er dus officieel geen borrel,
maar dit leek er wel heel erg op”.
600 à 700 man protesteerden
mee en iedereen had zelf zijn
koelbox en drinken mee en ook
live muziek was aanwezig.
“Mensen hadden zelfs spandoeken met slogans bij zich en ie-

dereen zette massaal zijn handtekening. Toen kon bijna niemand er meer onderuit dat deze
borrel niet gestopt kon worden”.
Al snel hierna werden ze uitgenodigd door de burgemeester
en hebben ze gezamenlijk naar
een geschikte oplossing gezocht
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binnen de regelgeving. Drank
tegen gereduceerd tarief en de
locatie werd de ijsbaan. In 2012
werd hier de eerste editie van de
kermisborrel gehouden onder
de naam Burgpop. Met getallen
van boven de 1000 bezoekers
blijkt maar weer dat je een goed
feest nooit mag annuleren, wat
voor regelgeving er ook bestaat.
Programma
Dit jaar zijn er 5 live bands aanwezig welke worden omlijst door
de Hoogkarspelse DJ Gumbold.
Om 14.30 uur speelt de band
Crossdocks: Deze band speelt
gewoonweg alles wat lekker is
van soul tot funk en van rock tot
pop. Om 15.30 uur is het tijd
voor de Kravits tribute band van
Arthur en Rutger Burgmeijer:
een tribute to Lenny Kravitz
waarbij alle bekende hits de revue zullen passeren. Vanaf 16.30
uur staat de coverband Lynn’s
Line Up op het podium: Vier zeer
bevlogen muzikanten die al vele
jaren afzonderlijk van elkaar in
het coverband circuit meedraaien. Vanaf 2011 staken zij de
hoofden bij elkaar en al snel
ontstond er een muzikale klik.
Zij spelen onder andere muziek
van Beth Hart, Joe Bonamassa,
Susan Tedeschi, Kenny Wayne
Shepherd en Robben Ford. Om
17.30 uur is het tijd voor Badabings: een Indie rockband uit
Den Haag met alleen zang/gitaar,
drums en synthesizer. De band
maakt melodieuze songs met een

Altijd mooi weer tijdens Burgpop.
energieke, rauwe en dansbare
sound. De laatste band betreed
om 19.00 uur het podium en dit
is Guilty Pleasure: Een inmiddels
beruchte rockband die zich identificeert door een eigen stijl. Inmiddels heeft dat ook zijn vruchten afgeworpen door de winst
van de Joppop battlefinale, een
optreden op het Freezeforze fes-

tival en het behalen van de halve
finale van de Kleine Prijs van
Fryslân. Als klapper op de vuurpijl werden ze ook nog eens
demo van de dag op 3FM!
De zon gaat schijnen
Burgpop is voor iedereen vrij
toegankelijk tussen 14.00 en
20.30 uur. Voor de kinderen is

Wij zetten jes buiten!
de bloemet

info@hovenierkenter.nl

er ook genoeg te doen, dus iedereen van jong tot oud is welkom. Burgpop is dan ook zeker
geen zuipfestijn, maar echt een
heerlijke dag voor iedereen!
“Het is inmiddels echt een traditie geworden dat jong en oud
met elkaar lacht en plezier
maakt”. Ook voorspellen de
weergoden bij voorbaat al mooi

weer. “We hebben met Burgpop
altijd mooi weer gehad, dus één
ding staat vast: de zon gaat gewoon schijnen”, aldus Fulko en
Arthur. Mis het niet en kom op
Hemelvaartsdag, 14 mei, vanaf
een uur of 14.00 richting de
ijsbaan en geniet mee van de
grootste en gezelligste kermisborrel van Hoogkarspel.

Een van de vele bandjes die zorgt voor live muziek.

Ook aan de jongsten is gedacht: gratis snoep, limonade en springkussen!
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Energie
besparende
installaties
• CV-ketel vervanging
• Ventilatie systemen
• Sanitaire voorzieningen

r nu
e
e
t
fi
o
Pr
van 6% !
rief
BTW ta
Zaadmarkt 11
1681 PD Zwaagdijk-Oost

0228 562500
info@gaswachtbakker.nl
www.gaswachtbakker.nl

• Elektra werkzaamheden

Heeft u vragen of
komt u graag langs
in onze showroom?
Bij Gaswacht Bakker Installaties
kunt u terecht met al uw vragen
en of problemen met uw installatie. Vraag naar onze adviseurs
of kom vrijblijvend langs in onze
showroom.
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De plannen zijn gesmeed,
de kermis kan beginnen!
“We laten niks los, maar het
wordt weer een heel spektakel”,
begint Meindert Homan. Samen met Rob Noordeloos, Cees
Raven en Sjaak Buis vormen
zij Kermiscomité Twee. Een
comité dat bestaat uit zeer creatieve mensen die houden van
gezelligheid.

Doedelzakken
“Ons doel is om de mensen te
laten glimlachen”, aldus Rob. Het
comité is ontstaan, omdat ze
meer wilden organiseren rondom
de kermis. Er zijn verschillende
kermissen zoals Lutjebroek en
Volendam die leuke acts hebben
tijdens de kermis. Dit wilden zij
ook realiseren door het zelf te
doen en niet door het inhuren
van een act en zo zijn ze vorig jaar
begonnen met hun eerste act. Dit
bleek gelijk al een daverend succes. Iedereen was enthousiast. In
het grootste geheim zijn ze begonnen met het opzetten van een
act waar Cees al een tijdje mee
rond liep. Twaalf man sterk en
met acht doedelzakken trokken
ze de jaarmarkt over. Ze deden
ook een rondje door het winkelcentrum en speelden voor het
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verzorgingstehuis. Ze kwamen zo
overtuigend over dat veel mensen
dachten dat ze echt speelden.
Fotograaf Guus Klein zei nog: “Ik
wist niet dat jullie doedelzak
konden spelen.” Het comité lag
blauw van het lachen, omdat in
één van de doedelzakken een
MP3 speler zat en in de rest versterkers. Pas toen ze de muziek
uit zetten, had men door dat het
niet echt was.

Het kermiscomité Twee houdt vooralsnog alles strikt geheim, maar wij willen absoluut hetzelfde
niveau evenaren als vorig jaar.

* 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

Pruikendag
Al jaren organiseren de vier heren
verschillende activiteiten rondom
de kermis. Cees was zelfs de oprichter van het allereerste kermiscomité en heeft jarenlang op alle
dagen een playback act gedaan
samen met Piet Smit en Jan
Koorn. Sjaak en Rob hebben in
1984 het Hoogkarspels Volkslied
geschreven en dit twee jaar terug
op het kermisplein gezongen. En
Meindert liet twee jaar geleden
shirts bedrukken met de tekst: ‘Ik
ben een echte blauwe reiger’. De
mensen konden deze kopen en zo
laten zien dat ze een echte reiger
waren. “We zouden het leuk vinden als de jeugd ook wat meer zou
vervolg op pag. 21
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Voor al uw huidverzorgende en ontspannende behandelingen.
 Gezichtsbehandelingen,
 Pedicure,
 Massage,
 Verschillende Duo arrangementen,
www.schoonheidssalonjacqueline.nl
Streekweg 246
1616AP Hoogkarspel
0228-564283
Wij wensen alle Reigers een top kermis toe!

De speciaalzaak
voor al uw Babykleding en Kraamkado’s
Telf. 0228-521818 volg ons via Facebook

Wij wensen Hoogkarspel een gezellige Kermis
met mooi weer en veel plezier
Tot ziens bij RARA
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organiseren. Ik roep daarom iedereen op om van donderdag
pruikendag te maken. Het zou
toch te gek zijn als iedereen met
een pruik zou rondlopen die dag!”,
lacht Meindert. Al sinds 2000
organiseren ze samen met nog
een aantal mensen ook Friends
For All. Dit was een feest voor
vriendengroepen met iedere keer
een wisselend thema en verkleed
komen was verplicht. De groep
die het mooist verkleed was, kon
dan de ‘gouden reiger’ winnen.
Strikt geheim
Al vanaf maart zijn de voorbereidingen voor de act van dit jaar in
volle gang. “De lat ligt hoog. We
willen absoluut hetzelfde niveau
evenaren als vorig jaar”, vertelt
Sjaak. “De mensen die het vorig
jaar niet gezien hebben, vinden
dit erg jammer. We geven daarom
één tip. We beginnen om 13.00
uur en de mensen die ons tegen
willen komen kunnen het beste
tegen de klok in lopen op de jaarmarkt.” Dit jaar heeft het iets
meer te maken met de kermis.
“We willen graag onvoorspelbaar
blijven. Dit jaar zijn we met dertien man, maar het zou zomaar
kunnen zijn dat we het volgend
jaar met veertig mensen gaan
doen. Of met maar twee mensen.
De dag zou ook kunnen veranderen. Wat we gaan doen blijft tot
op het moment zelf een geheim.
Zelfs de helft van de mensen die
mee doet weet nog steeds niet

Het comité lag blauw van het lachen, omdat in één van de doedelzakken een mp3 speler zat en in de rest versterkers.
wat er gaat gebeuren”, vertelt Rob.
Oude garde
Zelf gaan de mannen alle dagen te
kermis. Van woensdag tot en met
zondag met als één van de hoogtepunten de borrel op een geheime locatie, met Cees Laan en zijn

vrouw Thea achter de tap. “Dan
gaan we twintig jaar terug in de
tijd en voelen we ons weer even
jong”, lacht Rob. Cees is erg blij
met het programma voor de oude
garde dit jaar buiten bij Bantam
op het kermisplein. Op donderdag
komt The Cats Aglow, op vrijdag

Streekweg 317 • 1616 AG Hoogkarspel
Tel.: 06-51987464 • Fax: 0228-586813

www.molenaarenzn.nl

Memphis, op zaterdag Blue Star
en op zondag dj Cees Weel met
zanger Kees Plat van de Tribute to
the Cats Band. Het lijkt weer een
prachtige kermis te worden. Aan
de inzet van dit comité kan het in
ieder geval niet liggen. “We willen
graag alle vriendengroepen uitda-

Foto: Guus Klein.

gen om volgend jaar ook een act
te organiseren. De meest originele act zou dan de ‘gouden reiger’
kunnen winnen!”
Kermiscomité Twee bestaat uit
Cees Raven, Sjaak Buis, Meindert
Homan en Rob Noordeloos.
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Verkeersschool

KEVIN KOK
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Hoog slagingspercentage

KERMIS K
NALLER!!
10 uur vo
or € 350
BE voor €
450
Geldig t/m

24-05-20
15

Ga jij ook voor kwaliteit?
Verkeersschool KEVIN KOK
info@kevinkok.nl
Telefoon 06-23 03 41 42
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Veel plezier op de kermis

Wie zijn dit?

Wanneer u de personen op deze foto herkent
maakt u kans op een kadobon. Oplossing stuurt u naar
Kermiskrant van Hoogkarspel, Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk.
Of mailen aan: info@kermiskranten.nl

kermis van Hoogkarspel

BANTAM
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HEMELVAART
KERMIS
= BURGPOP
2015
WWW.BANTAM.NL

VR 15/5

VOL
=
VOL

16+

DJ JEROE
N

NANO
JOOST LAKEMAN

BUNKER

ZAAL

NANO
JOOST LAKEMAN

RAVE

ZO 17/5

RAVE

BUNKER

DJ JEROEN

22:00 HR

ZA 16/5

DJ TOMAZOS

22:00 HR

BASE
MENT

DJ
JEROEN

DJ DOLPHIN

22:00 HR

DO 14/5

CEES WEEL

22:00 HR

GRATIS ENTREE

21:00 HR

DJ TOMA
ZOS

DONDERDAG 14 MEI
14:00 - 20:30 UUR
GRATIS ENTREE
IJSBAAN HOOGKARSPEL

WO 13/5

V.O.C. CAFÉ

20:00 HR

DI 12/5

GRATIS ENTREE

LOSSE KAARTJES € 10,- PER STUK
PASSE PARTOUT (DO-VR-ZA) € 25,- PER STUK

WIJ WENSEN JULLIE ALLEMAAL EEN KNALLENDE KERMIS!

De Eerste Aanleg
Café
Westerwijzend 1 Hoogkarspel (0228) 561353

BADABINGS

CROSSDOCKS

HOOGKARSPEL

LYNN’S LINE UP
GUILTY PLEASURE
KRAVITS
TRIBUTE
DJ GUMBOLDBAND

BANTAM
HOOGKARSPEL

WWW.BANTAM.NL

KERMISPLEIN
GRATIS TOEGANG!
DONDERDAG
14 MEI
VRIJDAG

Met het wk bier fietsen
dj tomazos
dj cees
dj dolphin

DJ JACCO

LEKKER BARHANGEN
WIJ WENSEN JULLIE ALLEMAAL EEN FIJNE KERMIS!

Blue

Star

ZONDAG
17 MEI
14:00 UUR

BINNEN

ZATERDAG
16 MEI
16:00 UUR

BUITEN
DJ DOLPHIN
DJ TOMAZOS

17:00 UUR

16:00 UUR

15 MEI

KEES PLAT

DJ CEES WEEL

WIJ WENSEN JULLIE ALLEMAAL EEN FIJNE KERMIS!

