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Kermis Hoogkarspel staat voor 
de deur. De familie Musman aan 
de Westerwijzend is er klaar 
voor. Op donderdagmiddag van 
kermis vinden hier – net als in 
de voorgaande jaren - twee bor-
rels tegelijkertijd plaats. Vader 
Klaas regisseert de borrel voor 
de oudere garde; zoon Peter 
zwaait de scepter over die van 
de jongelui. Organisatorisch 
werken zij goed samen want 
het mag de bezoekers niet aan 
drank en etenswaar ontbreken. 
‘Het enige wat we verder nodig 
hebben is goed weer.’

Klaas vertelt dat de kermis begin-
jaren negentig van de vorige 
eeuw wat moeizaam op gang 
kwam. ‘Hierover sprak ik met 
mijn broer Joop en mijn kame-
raad René Gerritsen. Het plan 
ontstond om op Hemelvaartsdag 
een kermisborrel te houden en 
ter plekke paling te roken. Dat 
sloeg geweldig aan. 

Ham en halve kippen
We begonnen met een mannetje 
of vijfentwintig en tegenwoordig 
is er groep van dik veertig man 
die vanaf een uur of drie gezellig 
aanstaat. Naast paling roken we 
inmiddels ook ham en halve kip-
pen. Gemiddeld genomen gaan 

Familie Musman houdt  
twee kermisborrels tegelijk

Wij wensen 
iedereen een gezellige kermis!

Winkel van Sinkel Hoogkarspel

Kom, kijk en vergelijk!
Tot ziens in de Winkel van Sinkel

Streekweg 239  •  1616 AE Hoogkarspel  •  (0228) 56 33 53

KERMISFOTO'S 
HOOGKARSPEL

Win een BBQ bon ter waarde van € 50,–  
met je leukste, gekste, mooiste of spectaculairste kermisfoto!

Wat moet je hiervoor doen?
Heb je een mooi moment vast weten te leggen tijdens kermis Hoogkarspel  

die absoluut het bekijken voor iedereen waard is? Stuur deze dan voor 28 mei 
naar: info@streker.nl  De foto die je instuurt moet minimaal 1 mb groot zijn. 

De beste foto's worden gepubliceerd in de Streker van 31 mei  
en je maakt kans op een BBQ bon t.w.v. € 50,—.

Wij wensen iedereen een fantastische kermis!  
Namens het team van de Kermiskrant, Peter Ligthart

vervolg op pag. 7 De voorpret is bij Peter, Margret en Klaas Musman al begonnen.  Foto: Koos Dol.
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0228 71 20 88
bakkerklimaat.nl

Ervaar het nieuwe 
verwarmen!

Comfort in huis is belangrijk voor u, maar 
tegelijk wilt u ook bewust leven, met respect 
voor de wereld om ons heen. 

Een goede reden om over te stappen op de Daikin Intergas 
Hybride. De warmtepomp doet het meeste werk en de 
CV-ketel springt alleen bij als het echt nodig is. U geniet 
van warmte en warm tapwater, terwijl u uw gasverbruik 
en dus ook de CO2 -uitstoot halveert!

per 1-1-2017

tot wel

subsidie 
mogelijk!

€ 2300,-
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Cees Raven was creator, inspirator 
en entertainer met een geweldige 
fantasie en een grote wil om iets tot 
stand te brengen. Op 18 april werd 
iedereen opgeschrikt door het vre-
selijke bericht dat Cees was over-
leden. Met de kermis in aantocht 
zijn er zoveel mooie herinneringen. 
Immers, Cees wàs de kermis!

Van rustige kermis naar één groot 
spektakel
Toen zijn zuster Reini met haar man 
in 1984 in De Landbouw kwamen 
werden de eerste tekenen van 
Cees zijn organisatievermogen waar-
genomen. Het werd touwtrekken op 
zaterdag en iedereen moest meedoen. 
Daarna natuurlijk de prijsuitreiking 
en nafeesten in de achterzaal. Tijdens 
de kermis van 1987 werden de activi-
teiten  voortgezet  in café De Eerste 
Aanleg bij Cees en Thea Laan. Cees 
vond dat de wat rustige kermis bij De 
Aanleg eens flink moest worden op-
geschud en richtte een kermiscomité 
op. Dit werd een groep van handige 
en sterke mannen die alles konden 
maken. Hiermee kon Cees zijn ideeën 
tot ongekende hoogtes uit laten wer-
ken. Dan hebben we het natuurlijk 
over de kussengevechten over de 
sloot, het spijkerbroekhangen, WC-
pot zitten en het nog steeds bekende 
beschuit fluiten en natuurlijk de Rub-
berbootrace. De glijbaan werd ieder 

jaar spectaculairder want het moest steeds beter en beter. 
Heel Hoogkarspel genoot ervan. Niet alleen de deelnemers 
maar ook de toeschouwers die met duizenden tegelijk toe-
stroomden. De Aanleg knapte uit zijn voegen en de zaterdag 
van kermis is daardoor nog steeds een hoogtepunt!

Binnen de kortste keren de zaal op zijn kop
Vanaf 1987, het eerste jaar van kermis in De Aanleg, kwam 
Cees met het idee om te gaan optreden. Cees kwam met de 
ideeën, moeder Annie verzorgde de kleding en Jan en Piet 
kwamen er al snel bij en zo ontstond het onvergetelijke trio: 
Die Drie. Zijn optredens als Cher, André van duin, Zangeres 
Zonder Naam en Trio Hellenique waren allemaal geweldig. 
En de bekendste natuurlijk: Raymond van het Groenewoud. 
Zo gauw de eerste zin werd gezongen: 'Gister ging ik naar de 
cinema', was het zeker dat de hele zaal binnen de kortste keren 
op zijn kop zou staan. De laatste jaren had Hoogkarspel op 
zondag ook zijn eigen Peter Beense. Kortom, de Nachtburge-
meester van Hoogkarspel had de lach aan zijn broek hangen. 
Een dag niet gelachen was voor hem een dag niet geleefd!

Opa's Laatste Kunstje
En dan niet te vergeten: Kermiscomité Opa's Laatste Kunst-
je. Mede dankzij Cees werd de markt in Hoogkarspel tijdens 
kermis de laatste jaren getrakteerd op geweldige en humo-
ristische acts. Het begon met een Schotse doedelzakken 
band. Daarna volgde de hilarische achtbaan en afgelopen jaar 
werd er op geheel eigen wijze een “watershow” gehouden. 
De kermisborrel na de act in de tuin bij Cees met natuurlijk 
zijn optredens waren voor velen het hoogtepunt van het jaar.

Goh Cees, wat heb je Hoogkarspel jarenlang vermaakt met 
wat er in jouw brein omhoog borrelde. Alleen daarom al is 
het onmogelijk om jou ooit te kunnen vergeten. Cees wàs 
kermis en het zal zeker moeite kosten, maar we gaan met 
z'n allen proberen om al zijn ideeën voort te zetten!

In Memoriam
Cees Raven en kermis: zoveel mooie herinneringen!
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Streekweg 353  |  Hoogkar spel  |  T. 0228 - 563 053

www.strekertegelhuis.nlKijk voor alle openingstijden op onze website

Streker Tegelhuis 
 wenst u fijne kermis!

Wij zijn 
donderdag 25 en 
vrijdag 26 mei

 gesloten



K E R M I S K R A N T  HO O G K A R S P E L  2 0 1 6 bladzijde 5

Met trots voor u gebrouwen - Geen 18, geen alcohol

*maximaal 6 per klant, op=op*maximaal 6 per klant, op=op

OP = OP

GRATIS POLSBAND*
BIJ EEN KRAT AMSTEL BIER

Amstel pils 30 cl. 
krat 24 fl esjes
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DEZE ACTIE IS GELDIG VAN MAANDAG 22 MEI T/M 
DONDERDAG 25 MEI IN DEEN HOOGKARSPEL
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Administratie-en Belasting-advieskantoor

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

Uw financiën op maat...
Verzorging belastingaangifte voor particulieren

Bedrijfsadministraties en adviezen voor midden- en kleinbedrijf

Zelfstandig adviseur RegioBank

Financieringen en hypotheken

Assurantiën en pensioenen
Boerenlandwinkel

Zorgboerderij
Fruitbomen

Fruitmanden/Kadootjes
Creatieve workshops

terras

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

Facebook: www.facebook.com/hetkeetje

Kijk voor meer informatie of de agenda op
www.hetkeetje.nl

Kijk voor meer informatie of de agenda op
www.hetkeetje.nl

Aquastop Witgoedservice

Inbouwapparaten, witgoed
Reparatie, verkoop, onderdelen

Ook voor bedrijven en instellingen

AQUASTOP.NL  (0228) 51 22 85

Akties? 
zie facebook Aquastop 

Witgoedservice!!

De Tuin 1a
1611 KR 

Bovenkarspel

geen 
voorrijkosten

MEUBEL-WONINGSTOFFERING & INTERIEUR ADVIES

Vloerbedekking

Laminaat

Raamdecoratie

Horren

Streekweg 145

1616 AC Hoogkarspel

0228 - 563665

www.theokunst.nl

tcm.kunst@quicknet.nl

Meubel en 
woningstoffering

Stoffering en reparatie
Binnen en buiten 

zonwering
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de mensen hier met een dikke 
buik weg’, grijnst Klaas. ‘Mijn 
vrouw Margret regelt de broodjes 
en heeft er druk werk van. Zij is 
onmisbaar die middag want er 
moeten heel wat broodjes ge-
smeerd en belegd worden.’

Camping 
Dat laatste komt ook omdat er 
sinds een aantal jaren tegelijker-
tijd een andere kermisborrel 
plaatsvindt. Peter: ‘Die is voor 
mijn vrienden en kennissen. De 
meeste daarvan slapen vanaf 
woensdagavond op camping 
Musman. Die richten we in op het 

grasveld achter  het huis. Ieder-
een neemt zijn eigen tentje mee. 
We moeten natuurlijk ook wat 
eten. Daarom komt de pizzabe-
zorger langs met een stapel piz-
za’s en staat de frituurpan klaar.’ 
Vader Klaas: ‘De jongeren gedra-
gen zich prima. Ik heb twee regels 
en die vertel ik ze ieder jaar: “De 
grote boodschap doe je op de wc 
en drugs tolereer ik niet.” 

Peter als discjockey
Tijdens de kermisborrels treedt 
Peter op als discjockey. ‘Tegen 
een uur of zeven draai ik wat 
steviger muziek. Dat is het teken 

dat de borrel voor de ouwelui zo’n 
beetje voorbij is. De jongeren 
hebben dan nog een uurtje voor 
zichzelf.’ Klaas knikt. ‘Die ram-
pestamp is niks voor ons. Dan 
verhuizen wij naar het café want 
de kroegeigenaar moet ook wat 
verdienen.’  Het zijn de woorden 
uit de mond van een ondernemer. 
Klaas Musman staat in Hoogkar-
spel en omgeving bekend als teler 
en verkoper van aardbeien. Vanaf 
ongeveer half mei hangt de vlag 
(‘De blaie eerebaai’) aan de brug 
en begint de verkoop. Nu de ker-
mis relatief laat valt, moet Klaas 
misschien wel aan het werk. ‘Dat 
zou zomaar kunnen. Maar niet 
tijdens de borrel. Geen denken 

aan. En als er mensen aardbeien 
willen kopen dan moeten ze ’s 
morgens komen.’

Verkeersregelaar bij de 
rubberbootrace 
Klaas heeft tijdens de kermis op 
de zaterdagmiddag nog een an-
dere taak: verkeersregelaar tij-
dens de rubberbootrace op de 
kruising nabij De Eerste Aanleg. 
‘Mijn taak is te voorkomen dat de 
auto’s het publiek inrijden. Er is 
nog nooit wat gebeurd. Ik ben 
niet bang uitgevallen en ga ge-
woon op de weg staan met mijn 
rode hes aan en mijn vlag. Nou ja, 
vlag? Toen ik het zo’n dertig jaar 
geleden voor het eerst deed, zou 

er een vlag geregeld worden. Die 
was er toch niet. Ik heb de zaag 
gezet in de bezem van het café en 
daar mijn rode zakdoek aan be-
vestigd. Die vlag gebruik ik nu 
nog. Ik heb trouwens geen idee 
waar dat ding nu is. Na de race 
duik ik namelijk het café in en 
mijn vlag en hes belanden dan 
ergens. Maar ze komen gerust op 
tijd weer tevoorschijn’, klinkt het 
vol vertrouwen. Het is hetzelfde 
vertrouwen als dat Peter en Klaas 
hebben in een goed verloop van 
de kermisborrels. ‘Nu alleen nog 
goed weer want we staan met zijn 
allen buiten. Mocht het gaan re-
genen dan lossen we het ook wel 
weer op met elkaar.’ 

HET NOTARIS VAN DER TUIN 
VOETVOLLEYTOERNOOI

Technisch Installatie Bedrijf

J. Hoffer
Zwaagdijk

WOENSDAG 24 MEI VANAF 17.00 UUR

KOM AJAX - MANCHESTER
KIJKEN OP EEN MEGA 

SCHERM!

--

DJ DRE 
& 

ZANGER DENNIS MAARSSEN

vervolg van pag. 1

Workshop
‘Effectievere versie van jezelf!’
Twee enthousiaste en ervaren trainers, theorie die we direct in de 
praktijk gaan toepassen, inspirerende werkvormen vanuit de NLP, 
vele ‘eye-openers’ en een heerlijke lunch; kortom: een verwendag 
voor jezelf en naar huis met een nieuwe dosis energie!
Aan bod komt onder andere:
-Het beste uit jezelf halen.
-Een negatief gevoel omzetten naar een positief gevoel, waar en wanneer je maar wilt.
-Communicatie, tips en trics!

‘Word regisseur van je eigen succes!’

Workshop: Effectievere versie van jezelf!
 Wanneer :  zaterdag 10 juni 2017
 Tijd :  09.00–17.30 uur
 Waar :  Van der Valk Hotel Hoorn
 Kosten :  € 90,– inclusief koffie/thee en een heerlijke lunch
 Trainers :  Tirzah Zwart, 06-52 05 26 67
  Jeroen Molenaar, 06-28 10 89 00
 Inschrijvingen via :  info@jttrainingen.nl

Inschrijvingen vóór 24 mei betalen slechts € 75,–

Volgens de familie Musman red de fiets de kemis 2017 wel weer.

Joop Musman, Theo Reus (Pint) en Klaas Musman in De Eerste Aanleg.  Foto: Peter Ligthart.
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CEES WEEL

DJ JESPER

1e deuntje

rubberboten race

hollandse avond

Kermis BiLjarten
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Wo 24
Do 25
Vr 26
Za 27

Zo 28

Geopend vanaf 16.00 uur

Geopend vanaf 14.00 uur

“beschuitfluiten” | dolphin | Jesper | cees 

CAFE Geopend vanaf 11.00 uur
dj peter & dj stuck in the cage

22.00 uur | FEEST DJ CEES WEEL

Vanaf 19.00 uur

aanvang 08.00 uur

V/a 15.00 uur
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vanaf 21.00 uur

13.00 uur 

Blue star

Cats a glow

Oos joos

Rock sensation top 100

KER
MIS
Hoogkarspel PL
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N

Do 25
Vr 26
Za 27
Zo 28

Aanvang 15.00 uur

aanvang 17.30 uur

aanvang 15.00 uur

aanvang 15.00 uur | Feest dj cees weel

feest dj cees weel
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Feest Dj cees weel

Pieters borrel

BOEF

kris kross amsterdam

Gers pardoel

mental theo

hollandse avond

KER
MIS
Hoogkarspel BA
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M

Din 23
Wo 24
Do 25
Vr 26
Za 27
Zo 28

20.00 - 21.30 uur | VOC CAFE | Vrij entree

22.00 uur “vol is vol”

22.00 uur | dj dolphin | dj jeroen

22.00 uur | doubsession & elia

22.00 uur | Feest dj tomas

21.00 uur + Afterparty

met doubsession en elia

feest dj tomas

dj jeroen

dj Jeroen

 dj jeroen

BLUE STAR

CATS AGLOW
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P.J. Jongstraat 70  •  1614 LG Lutjebroek  •  (0228) 52 02 17  •  www.dehortensiagroothandel.nl

10 jaar in Lutjebroek

vrijdag 26 en 
zaterdag 27 mei
alle hortensia’s 

4 halen 3 betalen
en voor iedere koper hebben wij 

nog een leuke verrassing

Aardbeienslof
per stuk € 5,95

Gevulde Koeken
Wij bakken ze de hele dag door

per stuk 95 cent

Een gezellige boel bij familie 
Molenaar, en het is nog niet 
eens kermis! Zaterdagochtend 
bij ‘R. Molenaar & Zn. woning- 
en projectinrichting’; het eerste 
voorstel was donderdagavond 
maar toen speelde Ajax. ‘Hoe 
kon ik dat nou vergeten?’, aldus 
Stef, zoon van Ruud en mede-
eigenaar van het bedrijf. Hij 
heeft zelfs zijn eigen verjaardag 
niet gevierd die dag, dat Ajax 
door ging naar de finale wel… 

Zo vader, zo zoon
Zoon Stef is nu ruim een jaar 
mede-eigenaar van R. Mole-
naar & Zn en doet dit met veel 
plezier. Vader Ruud heeft vroe-
ger zijn school niet afgemaakt, 
zijn moeder kwam een adver-
tentie tegen voor ‘leerling stof-
feerder’ dus Ruud ging die kant 
op. ‘Vooral om m’n moeder 
tevreden te houden hoor’, zegt 
hij lachend. Hij mocht meteen 
aan de gang en dacht na een 
aantal jaar: ‘Wat zij kunnen, 
kan ik ook!’ en zo geschiedde. 
Stef treed in vaders voetsporen 
en is bij het bedrijf gaan werken 
na zijn opleiding. Vader Ruud 
vertelt dat hij met Stef sprak 
over mede-eigenaarschap, ‘Ik 

Ruud Molenaar en zoon Stef  tellen de dagen af

‘Tijd om effe los te gaan!’

Stef en vader Ruud Molenaar gaan pas na de kermis weer volledig aan de slag.
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0228 - 585916 www.molenaarenzn.nl

Streekweg 317  -  1616 AG  Hoogkarspel  -  0228 - 585 916  -  info@molenaarenzn.nl  -  www.molenaarenzn.nl

Openingstijden donderdag en vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag tot 14.00 uur

neem die toko van je over!’, was 
Stef zijn antwoord en hij is 
goed op weg!

Samen 
Vader en zoon zijn zeer gedre-
ven in hun vak, dit straalt er aan 
alle kanten vanaf. Ruud vindt 
het mooi om te zien hoe Stef 
tegen bepaalde zaken aankijkt: 
‘Stef heeft een vernieuwende 
kijk op zaken, ik ben een oude 
rot in het vak dus mooi om Stef 
zijn ideeën te horen. Hij is vaak 
buiten de deur bezig, dus bij 
klanten thuis, het is belangrijk 
om sociaal te zijn en om te ach-
terhalen wat de wens van de 
klant, dit doet Stef goed.’ Toe-
komst ideeën  zijn er ook. Stef 
wil groeien en ziet het bedrijf 
naar een andere locatie gaan, 
‘Ik zou het niet aan huis doen, 
dan ben je áltijd aan het werk, 
maar het thuisgevoel wil ik 
houden, klanten moeten zich 
welkom voelen en de ontspan-
nen sfeer moet blijven.’  Ruud 
vertelt dat zij zich voor meer 
dan 100% inzetten en hebben 
ervaren dat ze dan nóg niet al-
tijd iedereen tevreden kunnen 
houden. ‘Maar dan weten we 
wel dat we ons uiterste best 
gedaan hebben en met alle mo-
gelijke oplossingen zijn geko-
men, want de klant is koning.’ 

Kermis
‘Kermis is er bij de kinderen met 
de paplepel ingegoten’, aldus 
vader Ruud. ‘Alle feestjes moet je 
vieren, en kermis helemaal’. 
Ruud en Stef vinden kermis een 
belangrijk moment van ontspan-
ning. Lekker een paar dagen ‘slap 
ouwehoeren’ en met vrienden en 
familie borrelen. ‘We gaan dan 
onder geen beding open, we 
werken het hele jaar enorm veel 
maar met kermis is het tijd voor 
gekkigheid en bier!’. Stef is so-
wieso een ondernemend per-
soon, zo regelt hij ook jaarlijks 
een bus naar ‘Ilpendam Alive’, 
een avond met bandjes in het 

dorp waar ze vroeger gewoond 
hebben. Ruud vertelt dat Stef 
niet terug wilde naar het boeren-
gehucht maar eenmaal in Hoog-
karspel  gekomen, hij de eerste 
was die op klompen liep. 

Kermisborrel
Stef geeft zelf ieder jaar een grote 
borrel samen met zijn vrienden, 
een groot succes. Na de kermis-
borrel met Hemelvaart is de moti-
vatie wat minder, ‘Dat opruimen is 

altijd zóveel werk’, ‘maar we heb-
ben nu personeel’, zegt Stef la-
chend. De mannen kijken weer uit 
naar de aankomende kermis. Ruud 
geeft ook zelf een borrel en gaat 
naar de ‘oma borrel’ bij zijn broer, 

die in stand gehouden wordt ter 
ere van hun moeder. Op de vraag 
of ze elkaar met kermis nog zien 
zeggen beide Molenaars: ‘maar effe 
niet, we zien elkaar het hele jaar al, 
we gaan mooi ons eigen gang!’.

Alle feestjes moet je vieren en kermis helemaal.  Foto's: Koos Dol.
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www.keukenstudiodestreek.nl

Showroom
Oosterwijzend 44
1616 LD  Hoogkarspel  
Tel.:   0228 568 388
b.g.g. 06 25 416 056

Ook andere tijden op afspraak, 
bij ons of bij u thuis.

Openingstijden
Woensdag 10.00-17.30 uur
Donderdag   10.00-17.30 uur
Vrijdag  10.00-17.30 uur
Zaterdag  10.00-16.30 uur

Keukenstudio de Streek
wenst iedereen 

een gezellige kermis.
Op vrijdag na hemelvaart zijn wij gesloten.
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ZONDAG 2 JULI  
OP EN ROND HET DORPSPLEIN IN HOOGKARSPEL

   9.00 - 17.00  Braderie en kofferbakmarkt 
van Mikki 

2e Blauwe Reiger Plein Spektakel 
in combinatie met 

de 55e Wielerronde van Hoogkarspel 
Wat was het vorig jaar op de eerste 
zondag van juli (2016) een fantasti-
sche dag. De hele dag door kregen 
alle onderdelen van het program-
ma van die dag veel bekijks. Ouders 
en grootouders met kinderen en 
kleinkinderen, fanfare liefhebbers, 
kofferbakmarkt snuffelaars, feest-
gangers, fans van de wielersport. 
Mensen die gewoon lekker zin had-
den in een mooi pleinfeest. 

Uit hun dak
Ja, want de kermis Hoogkarspel was 
toch al weer bijna 2 maanden gele-
den. Een best optreden van Bob 
and the Blues band en een spet-
terende Andre Hazes Junior maakte 
het feest compleet. Rond 20.00 uur 
’s avonds ging een plein vol met 
mensen uit hun dak. Het bestuur 
van de ijsclub Hoogkarspel  met zijn 
vele vrijwilligers en het team van het 
Blauwe Reiger Plein spektakel had-
den samen gezorgd voor een pracht 
programma voor elk wat wils. 

Dorpsfeest 
Met dank natuurlijk aan alle 
sponsoren die het evenement 
mogelijk hebben gemaakt. 
Verder was de horeca op het 
plein in goede handen van 
Pieter Krijnzen van Bantam.  
Mooi om op terug te kijken 
en motiverend om voor 2017 
wederom een dorpsfeest te 
organiseren. Daarom natuur-
lijk de prolongatie van het dit 
spektakel. Het tweede Blauwe 
Reiger Pleinspektakel in com-
binatie met de 55e Wielerronde  
van Hoogkarspel. Noteer 2 juli 
2017 alvast in uw agenda en 
kom met uw gezin, vrienden 
op zondag naar Hoogkarspel. 

Foto: Bestuur IJsclub Hoog
karspel, Comité Blauwe Reiger 
Plein spektakel, Arjan Mak, 
Winfried Bakker, Coördinator 
Wielerronde en Coördinator 
Blauwe Reiger Plein Spektakel.

10.00 - 22.00 Terras, drankje, 
barbecue, muziek, foodplein, 
minikermis, clown, tekenwedstrijd



K E R M I S K R A N T  HO O G K A R S P E L  2 0 1 6 bladzijde 14

Fanfare Dr. Nuijens 

Slagwerkgroep Dr. Nuijens 

11.30 - 13.00 Optreden Fanfare en 
Slagwerkgroep Dr. Nuijens

11.30 - 12.30 Wielerwedstrijd 
dames Elite/Beloften/Amateurs 

10.00 - 11.15 Wielerwedstrijd heren 
Sportklasse/ Junioren

12.00 - 17.00 Tentoonstelling over de 
historie van de Wielerronde door de jaren 
heen door Stg. Historisch Hoogkarspel-
Westwoud in het Streekpunt (bibliotheek)

12.00 - 16.00  Kinderen kunnen bij 
ballonnen Clown Dombo op het plein hun 
kleurplaat inleveren. Alle kinderen van 
de basisscholen uit Hoogkarspel hebben 
daarvoor een kleurplaat ontvangen. 
Uitslag wordt bekend gemaakt op 7 juni 
via www.blauwereigerpleinspektakel.nl
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Multi-zangtalent 
DJ Pascal Redeker 

The Blue Devils 

14.30 - 16.00  Steenwerpen voor 
jong en oud op het plein 

Opperste concentratie bij het steenwerpen! 

12.30 - 14.00  
Steenwerpen voor 
de jeugd groep 3 
t/m 8 Wie wordt 
er kampioen van 
Hoogkarspel 2017? 
(Aanmelden ter 
plekke en gewoon 
meedoen.)

De Steenwerp Jeugdkampioenen van 2016

14.00 - 16.00  Optreden van “The Blue 
Devils”, afgewisseld 
met  zanger feest- 
DJ Pascal Redeker

13.15 - 14.00  Dikke Banden race voor de 
jeugd (inschrijven tussen 12.00 en 13.00 
uur in VOC café van Bantam) 



K E R M I S K R A N T  HO O G K A R S P E L  2 0 1 6 bladzijde 16

Noteer alvast in je agenda en dan tot ziens 
op 2 juli a.s in Hoogkarspel. 

Dank aan allen die dit evenement mogelijk 
maken. 
Dit evenement kan worden georganiseerd 
door de vele sponsors van dit evenement; 
de vele vrijwilligers en de inzet van Winfried 
Bakker met zijn Comité Blauwe Reigers 
Plein Spektakel, het Bestuur van de IJsclub 
Hoogkarspel en Pieter Krijnzen van Bantam. 
Tevens is alle medewerking verkregen van de 
gemeente Drechterland. Foto's: Fred Homan, 
Anneke Kreuk en anderen.

Verdere informatie:
www.blauwereigerpleinspektakel.nl
www.ijsclubhoogkarspel.nl (nieuws) 
via facebook: blauwereigerpleinspektakel

16.00 - 20.00  Optreden van “Bob en de Blue 
Band”, Ronnie Ruysdael, De Snollebollekes. 
Het wordt gewoon bere-gezellig!! 

Bob en de Blue Band

De Snollebollekes

Ronnie 
Ruysdael 

20.00 - 22.00  Optreden DJ Cees Weel en 
een Mystery Guest. 
DJ Cees Weel staat zoals altijd garant 
voor sfeer, gezellige muziek en vast een 
spetterende afsluiting van de eerste 
“Blauwe Reiger Plein Spektakel” dag. 
Maar ja, wie zal de mystery guest zijn?

Dj Cees Weel 

Gehele dag: lekker genieten op het 
Blauwe Reiger Plein Spektakel! 

14.30 - 16.30 Wielerwedstrijd heren 
Elite/Beloften

17.00  “Vis je prijs” met de Brandweer
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Hét NVM-kantoor van deze streek!

Rebecca Hagelaars
M 06 235 847 31

Rob Dekker
M 06 143 711 94

Wij zijn gespecialiseerd in 
 Verkoop
 Aankoop

 Taxatie
 GRATIS waardebepaling

Maak vrijblijvend een afspraak. Wij komen graag bij u langs
om onze succesvolle verkoopstrategie met u te bespreken!

Like ons op Facebook www.streekgoed.nl

Streekgoed Makelaardij
Streekweg 218
1616 AN  Hoogkarspel

Funda beoordeling:

T 0228 71 23 23
E info@streekgoed.nl

LIKE én DEEL ons vóór wo. 24 mei 2017 op Facebook: 
MAAK 2x KANS OP € 50,- aan Bantam muntjes!

SUCCESVOL VERKOPEN MET EEN 
BEWEZEN STREEKGOED(E) STRATEGIE   

De woningmarkt is volop in beweging en wij bewegen mee. Door de oververhitte 
markt hebben wij onze strategie aangepast om nog beter aan de wensen van onze 
opdrachtgevers te voldoen. Het is steeds duidelijker geworden dat het kiezen voor de 
juiste makelaar in deze tijd loont!

De afgelopen periode hebben wij veel woningen in de stille verkoop verkocht tot volle 
tevredenheid van onze opdrachtgevers. Wilt u meer informatie over onze succesvolle 
werkwijze? Of wilt u ook direct op de hoogte gehouden worden van onze woningen die 
in de stille verkoop staan? Onze makelaars komen graag (fris en fruitig) na de kermis 
bij u langs voor een persoonlijk gesprek.

Wij wensen u een gezellige kermis!

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT TIJDENS STILLE VERKOOP

TIJDENS STILLE VERKOOP

TIJDENS STILLE VERKOOP

o.v. TIJDENS STILLE VERKOOPTIJDENS STILLE VERKOOP

KERVEL 18    HOOGKARSPEL

LAANTJE 14 WESTWOUD

TUINFLUITER 41    HOOGKARSPEL

BOMENLAND 31  VENHUIZEN 

KOOLMEES 7   HOOGKARSPEL 

KLEINE IMMERT 75    HOOGKARSPEL 

ROERDOMP 14 A     HOOGKARSPEL 

WINTERTALING 39  HOOGKARSPEL VIJZELBERG 3   WESTWOUD 

TIJDENS STILLE VERKOOP

TIJDENS STILLE VERKOOP

TIJDENS STILLE VERKOOP

TIJDENS STILLE VERKOOP

AANKOOP 9,8

VERKOOP 9,2
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Wij zetten 
   de bloemetjes buiten!Wij zetten 
   de bloemetjes buiten!

info@hovenierkenter.nl
www.hovenierkenter.nl

Dit jaar maakt de Zweerepoip 
Borrel voor de tiende keer deel 
uit van de kermis in Hoogkar-
spel. Deze openbare kermis-
borrel voor bezoekers vanaf 
achttien jaar staat bekend om 
de gezellige drukte en de uitste-
kende organisatie. De mannen 
achter de Zweerepoip Borrel 
willen deze goede naam ook 
op vrijdag 26 mei 2017 waar-
maken. De voortekenen zijn 
gunstig. De koelcel is al volge-
stouwd met drank en met de 
band Melrose is de tienkoppige 
organisatie verzekerd van mu-
ziek en show van topkwaliteit.  

De Zweerepoip Borrel is geen 
kermisborrel waarvan er dertien 
in een dozijn gaan. Voor lokale 
begrippen is het een mega-evene-
ment. ‘We  hebben van de ge-
meente een vergunning voor 
maximaal 900 bezoekers’, vertelt 
Rob Bijvoet. ‘Ons terrein is afge-
hekt en er zijn vijf beveiligers in-
gehuurd. Die delen polsbandjes 
uit zodat we weten hoeveel men-
sen er zijn. Ook voor de muntjes-
verkoop en de uitgifte van de 
drank schakelen we hulptroepen 
in. Pizzeria Bella Vita uit Enkhui-
zen regelt het eten.’ Stef Molenaar 

reageert: ‘Denk nu niet dat er al-
leen maar pizza’s te koop zijn. Zij 
verkopen ook pasta’s en snacks.’ 

Mond-op-mond reclame
Het aanmaken van een evene-
ment op FaceBook zorgt voor 

veel mond-op-mond reclame. 
‘Verder weten heel veel mensen 
dat we deze borrel elk jaar geven 

en ze houden er al rekening mee’, 
licht Jerry van Leeuwen toe. ‘Zij 
nemen dan weer andere mensen 

Tien jaar 
Zweerepoip Borrel aan de Slimweg

V.l.n.r.: Rob Bijvoet, Maikel Schouten, Barry Kunst, Jerry van Leeuwen, Stef Molenaar en Dennis van Leeuwen. Niet aanwezig: Ivo Mantel, 
Niels Wagemaker, Erik Wagemaker en Stijn Louter.

Raadhuisplein 31  |  1616 AV Hoogkarspel
T 0228 56 35 99  |  E info@thefamilyhaarverzorging.nl 
www.thefamilyhaarverzorging.nl

 
THE FAMILY HAARVERZORGING 

WENST U EEN HELE 
FIJNE KERMIS TOE!
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Gespecialiseerd in:

• kunststof & aluminium kozijnen

• terrasoverkappingen & carports

• serres & aanbouwen

• dakopbouwen & dakkapellen

• gevelbekleding

• vouw- en schuifsystemen

AL 38 JAAR DÉ SPECIALIST

OP HET GEBIED VAN

KUNSTSTOF KOZIJNEN!

38
J A A R

Bel: 0228 - 51 86 66

Dennis
Dennis

• terrasoverkappingen & carports

26 & 27 mei zijn wij gesloten.We wensen iedereeneen gezellige kermis!
PROOST! 

Dennis
Dennis

SHOWROOM  DI-VR: 9:00-17:00 uur  |  ZA: 10:00-14:00 uur  |  MA: GESLOTEN  |  Bedrijfsweg 14  |  1613 DX  Grootebroek  |  T 0228 - 51 86 66  |  E info@laan-kozijnen.nl

www.laankozi jnen.nl

mee en zo staat het hier strak vol.’ 
Dat hier is de plek aan de Slimweg 
waar de schuur van bollenbedrijf 
Groot-Vriend staat. Barry Kunst: 
‘We wisten dat we dit jaar niet 
terecht konden op  de gebruike-
lijke locatie bij Wagemaker, een 
paar  honderd meter verderop. 
De firma Groot-Vriend is familie 
van mij en daarom mogen we de 
borrel hier organiseren.’

Inrichting van het terrein 
Maikel Schouten toont op zijn 
mobiel een afbeelding van de 
inrichting van het terrein in 3D. 
‘Kijk, hier staat straks de band en 
daarnaast deejay Stuck in the 
cage. Daar tegen de schuur aan 
heb je de verkooppunten voor de 
drank. Op het gras nabij de en-
tree realiseren we een toilet-
hoek.’ De vergunning verplicht 
de organisatie de drank tegen 
een marktconforme prijs aan te 
bieden. ‘Het is niet toegestaan 
dat de mensen onbeperkt drin-
ken tegen een vaste entreeprijs 
of dat zij geld storten  in een 
melkbus bij de weg’, zegt Rob. 
‘Wij zijn niet uit op winst. Onze 
inkomsten uit de muntverkoop 
steken we meteen in het evene-
ment. Daarom kunnen we een 
topband als Melrose naar Hoog-
karspel halen.’

Kroegen zitten stampvol 
De Zweerepoip Borrel zit de 
plaatselijke horeca niet in de weg. 
Rob: ‘We hebben uitstekend con-
tact met Pieter Krijnzen van 

Bantam en De Eerste Aanleg. 
Zijn kroegen zitten stampvol op 
vrijdag. Pieter kan onze bezoe-
kers daar zelf echt niet wegzet-
ten.’ Stef ziet juist een voordeel 
voor de horeca. ‘Wij trekken voor 
een deel volk dat anders niet naar 
deze kermis komt. Als het rond 
een uur of half elf stopt, wordt het 
in de cafés juist wat rustiger en 
kunnen onze mensen er daar bij.’  

Gaan de mannen zelf ook nog 
naar de kermis na de borrel? ‘Ja-
zeker’, klinkt het eensgezind. ‘De 
ergste troep ruimen we meteen 
op maar de echte afbouw is op 
maandag na de kermis’, zegt Den-
nis van Leeuwen. ‘Dat is een 
minder leuk klusje.’

Nog nooit rottigheid
Resteert de vraag wat hen drijft 

om zoveel tijd te steken in het 
organiseren van deze kermisbor-
rel, waar ook veel mensen komen 
die zij zelf niet kennen. Dennis 
begint: ‘De waardering van de 
bezoekers. Het is mooi als je 
hoort dat men er al naar uitkijkt.’ 
Hij krijgt van alle kanten bijval. 
‘De gezelligheid en plezier heb-
ben met elkaar. Samen een 
mooie bijdrage kunnen leveren 

aan de kermis. Na afloop trots 
kunnen zijn op een prachtige 
avond.’ Stef heeft het laatste 
woord: ‘Er is bij ons geen rottig-
heid. In al die jaren is er nooit 
iets vervelends voorgevallen.’ 
Iedereen knikt bevestigend. Als 
het aan hen ligt, zal ook de 
tiende editie van de Zweerepoip 
Borrel vanaf 16.00 uur vlekke-
loos verlopen. 

De mannen zijn er helemaal voor klaar.  Foto's: Koos Dol.
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 Verkeersschool KEVIN KOK 

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

Verkeersschool 
    KEVIN KOK

Hoogste slagingspercentage

Leren autorijden is meer dan je rijbewijs halen!

SLAGINGS-PERCENTAGE:1e examen: 80% herexamen: 90%landelijk gemiddelde 40%
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Raadhuisplein 29 - 1616 AV - Hoogkarspel
telefoon (0228) 567193 - website: www.ba-sta.nl

openingstijden: din. t/m vrij. 9.30 uur - 17.30 uur (zat. tot 17.00 uur)
donderdag koopavond, maandag gesloten

Kermis
aanbieding 
20% korting 
op de gehele 

collectie
van 23 mei
t/m 27 mei

Raadhuisplein 29 - 1616 AV - Hoogkarspel
telefoon (0228) 567193 - website: www.ba-sta.nl

openingstijden: din. t/m vrij. 9.30 uur - 17.30 uur (zat. tot 17.00 uur)
donderdag koopavond, maandag gesloten

Wij staan weer op de jaarmarkt 
met leuke koopjes!

uitgezonderd basiscollectie 
en accessoires

Hof van Hoorn
Dr C.J.K. van Aalstweg 8b
1625 NV Hoorn
Tel:  0229 266 639
info@bot.nl
www.bot.nl

Maandag:    13.00 - 17.30
Dinsdag:    09.30 - 17.30
Woensdag:   09.30 - 17.30
Donderdag:   09.30 - 21.00
Vrijdag:     09.30 - 17.30
Zaterdag:   09.30 - 17.00

28 MEI
KOOPZONDAG

®

®

™

Extra voordeel op de
Stressless  Garda

Van 01-05-2017 t/m 
31-08-2017 ontvangt u flink 
voordeel bij aanschaf van de 
Stressless Garda fauteuil met 
Signature onderstel.

De actie is geldig in het 
Batick leder, in de kleuren: 
black, brown, burgundy en 
cream.

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

Al bijna 30 jaar is het met kermis 
op Hemelvaartsdag vaste prik 
bij de kermisborrel van Jos en 
Alice de Wit aan de Westerwij-
zend 51. De borrel is opgezet 
door Jos zijn broers en Jos en 
Alice hebben de traditie voort-
gezet. Gemiddeld 60 tot 70 men-
sen verzamelen zich bij Z.A. De 
Wit & Zn, alwaar de borrel om 
15.00 uur van start gaat.

Drukker en drukker
Vrienden, familie en kennissen 
van jong tot oud vieren kermis en 
ook tegelijk de verjaardag van Jos 
de Wit. “Als je dan toch rond de 
kermisperiode jarig bent kun je 
meteen twee in één vieren toch! 
Ut ken nooit te gek, alles kan en 
mag en we hebben er allemaal 
weer ontzettend veel zin in”, ver-
telt Jos. Ook het aantal bezoekers 
lijkt ieder jaar wel groter te wor-
den. “Als het aan Alice ligt loopt 
straks heel Hoogkarspel leeg want 
ze nodigt iedereen uit”, lacht de 
gezellige kermisgroep van De Wit.

Geen kind aan
Sandra Haring en Brenda de Wit, 
de dochters van Jos en Alice, heb-
ben de kermisborrel met de pap-
lepel ingegoten gekregen en ook 
hun eigen kinderen gaan inmid-

dels alweer mee. “Er is zoveel 
ruimte en er is ook voor de kin-
deren van alles te doen. Overal is 
aan gedacht en je hebt er spreek-
woordelijk gezegd geen kind 
aan”! Qua muziek staat er, in 
plaats van een oud radiootje van 
vroeger, alle apparatuur die je 
maar bedenken kan. De man van 
Sandra verzorgt dit ieder jaar. 
“Cristiaan zorgt er met zijn ap-
paratuur en muziek voor dat de 
dooien weer levend worden”, 
lacht Jos. “En naast zijn gewel-
dige DJ kunsten komt dit jaar ook 
zanger Gerard Haring een lekker 
moppie zingen”.

Een borrel of tien
De borrel begint om 15.00 uur 
zogezegd netjes en het wordt al 
'wilder', lacht de kermisgroep. 
Iedereen heeft dan ook zijn eigen 
specialiteiten en allemaal hebben 
ze wel iets over iemand te vertel-
len. “Gerda houdt van een dansje 
en van een borrel.... of tien! En 
ook Nel lust ze graag hoor”, wordt 
er hard gelachen. Maar Nel moet 
hier zelf ook iets aan toevoegen. 
“Lekker zingen, dansen en een 
borrel drinken is altijd vaste prik, 
maar ik denk er wel iets meer om 
dan vorige jaren. Vroeger kon ik 

De kermisborrel van De Wit: 
De beste start voor kermis Hoogkarspel

vervolg op pag. 25De locatie op de Westerwijzend wordt omgetoverd tot de jaarlijkse kermisborrel van De Wit. 
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06 53 95 03 06
Klokkeweid 29
1616 SH Hoogkarspel

Heerlijk genieten van de zon, een luchtige broek, 
T-shirt en natuurlijk open schoenen. 
Maar zijn je voeten er al klaar voor?

* Geldig vanaf 

20 maart tot 21 juni

Tot ziens, Jeanne Swier
www.degroteteen.nl 
info@degroteteen.nl

De lente 

komt eraan!

• Volledige pedicure behandeling

• Onder benen harsen

• Nagels lakken

ACTIE*

47,50

RB-BELASTINGADVISEURS
www.kantoorkersten.nl

info@kantoorkersten.nl
tel: 0228-511319

RB-BELASTINGADVISEURS
www.kantoorkersten.nl

info@kantoorkersten.nl
tel: 0228-511319

RB-BELASTINGADVISEURS
www.kantoorkersten.nl

info@kantoorkersten.nl
tel: 0228-511319

RB-BELASTINGADVISEURS
www.kantoorkersten.nl

info@kantoorkersten.nl
tel: 0228-511319

Frank Raven en 
Frank Zwagerman

“Van winst nemen is nog nooit 
iemand armer geworden”

 

De Franken van 
Kantoor Kersten wensen u 

een hele plezierige kermis toe!
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overal gewoon veel beter tegen. 
Ouder worden is niet erg, maar 
dit wel”!, lacht Nel. Emmy houdt 
ook van een borrel (wie niet van 
de familie eigenlijk?), maar ze 
heeft ook een andere grote kwa-
liteit. “Emmy weet altijd de maat 
te houden, in tegenstelling tot 
sommige anderen. Van Hazes tot 
House, Emmy komt met de beste 
dansmoves”!

Met je kop in de hondenmand
Dan komen we aan bij het gezin 
van Jos en Alice de Wit en als je 
denkt, kan het nog gekker? Ja het 
kan nog gekker! “Ik ben een keer 
gevonden met m'n kop in de hon-
denmand”, begint Jos. Zijn vrouw 
Alice legt het even uit: “Ik kwam 
thuis en ik zie hem zo liggen, 
heerlijk voor de open haard te 
slapen. Tsja, waarom naar bed als 
het zo ook kan toch”! Op de bor-
rel zorgt Jos er overigens ook 
voor dat het aan niemand van zijn 
gasten iets tekort komt. Hij deelt 
bier uit, vult de kratten bij en 
zorgt er natuurlijk ook voor dat 
hij zelf alles behalve droog staat! 
Brenda is volgens iedereen de 
lolbroek van de familie. Brenda 
heeft twee kinderen van 8 en 5 
jaar en deze vinden het net zo 
prachtig als dat Brenda het vroe-
ger al vond. De kinderen van 
Sandra zijn 3 jaar en 10 maanden 
oud en iedereen is blij dat Sandra 
deze borrel niet meer zwanger is. 
“Dit jaar kan ik weer lekker los en 
dat gaan we met zijn allen ook 

zeker doen”! De oudste dochter 
van Jos en Alice woont inmiddels 
in de Achterhoek en is de enige 
van de familie die niet op de ker-
misborrel aanwezig is. “Diana en 
Gerben en onze kleinzoon Sytse 
van negen jaar naar missen we 
natuurlijk wel, maar in gedachten 
zijn ze er sowieso bij”.

Alice
Tot slot het beste paard van het 
stal: Alice. “Alice is echt het feest-
beest”, wordt er meteen geroepen. 
“Niet alleen met kermis maar 
eigenlijk overal op elk feest. Daar 
zit gewoon geen maat op en die 
kan overal tegen”, vertelt Jos een 
tikkeltje jaloers. “Terwijl wij af en 

toe zweren dat we beter maar 
nooit meer iets kunnen drinken, 
is er bij Alice nooit wat aan de 
hand. De dag na een feest staat ze 
fris en fruitig op alsof er helemaal 
niks is gebeurd”! Aan het tijdstip 
van weggaan ligt het sowieso niet, 
want als we vragen wie er al fees-
tend het laatst naar huis gaat bij 

de kermisborrel wordt er in koor 
geroepen: “ALICE”! Gerda, Nel, 
Emmy, Sandra, Brenda, Alice en 
Jos kijken ieder jaar weer enorm 
uit naar de kermis. “Bij deze wen-
sen we iedereen een mooie ker-
mis toe. Maak plezier, dans, lach, 
zing, drink en geniet want voor je 
het weet is het weer voorbij”!

ONTWERP UW 

EIGEN MEUBEL OF 

KAST OP MAAT!

SCHUIFDEURKASTEN  |  INLOOPKASTEN
VLOEREN  |  MEUBELS OP MAAT

RAAMDECORATIE  |  TRAPRENOVATIE

JimDave

ONTWERP UW 

EIGEN MEUBEL OF 

KAST OP MAAT!

SCHUIFDEURKASTEN  |  INLOOPKASTEN
VLOEREN  |  MEUBELS OP MAAT

RAAMDECORATIE  RAAMDECORATIE  RAAMDECORATIE  |||  TRAPRENOVATIE  TRAPRENOVATIE  TRAPRENOVATIE

By Reus
Showroom: Oosterwijzend 44c  |  Hoogkarspel
T 0228 - 769 030  |  www.maatkast.nl

Bel voor een vrijblijvende inmeet afspraak!

 

 

 Interieur Timmerwerkzaamheden

Tuinhuis, Veranda of Pergola 
naar wens

Kloosterhof 7 • 1616 CR Hoogkarspel • www.vanwesten-timmerwerken.nl

Tel. 06 - 50 49 80 39 (Dennis) • Tel.: 06 - 50 49 80 37 (Norbert)

info@vanwesten-timmerwerken.nl

Ver- of Aanbouw

Kwaliteit voor een scherpe prijs!

Nieuw Lijstwerk, 
Kozijnen, Deuren

vervolg van pag. 23

De familie De Wit is nu nog vrij rustig maar dat duurt niet lang meer!  Foto's: Koos Dol.
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Middenweg 10   •   1611 KP Bovenkarspel   •   0228  51 80 10   •   www.basic-design.nl

Openingstijden: 
maandag gesloten
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00
Koopavond donderdag 19.00-21.00

Lekker slapen. 
De normaalste zaak 

van de wereld.

ALL INCLUSIVE
JUBILEUMACTIE
•  Boxspring met 

pocketvering interieur
•  De originele Combispring® 

matrassen
•  Luxe Latex topper
•  Luxe achterwand
•  Hoogwaardige meubelstof
•  Maat: 160/180 x 200/210

Norma viert 40 jaar Combispring:

* Vraag naar de voorwaarden

Uit voorraad leverbaar *

het origineel dat altijd goed ligt.

Vlak

 2795,-

,-
alle maten

Elektrisch 
verstelbaar 3815,-

 2499,-
alle maten

1599

Uit voorraad leverbaar*
*vraag naar de voorwaarden
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Wij  wensen Hoogkarspel

een hele mooie kermis!

Wie zijn dit?
Wanneer u de personen op deze foto herkent  

maakt u kans op een taart . Oplossing stuurt u naar  
Kermiskrant van Hoogkarspel, Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk.  

Of mailen aan: info@kermiskranten.nl
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Streekweg 204, Hoogkarspel
0228 - 564 600
info@svwvastgoed.nl
www.svwvastgoed.nlVoel je thuis in centraal West-Friesland

Volg ons via:

Wijdenes

Schellinkhout

Venhuizen

Enkhuizen

Andijk

Wervershoof

Medemblik

Opperdoes

Hoorn

Twisk

Zwaag

Hoogkarspel

Hem
Wognum

Berkhout

BovenkarspelN
302

    Wij verkopen graag úw thuis.
Steneker & van Westen Vastgoed,    
            steengoede makelaars die
                 van aanpakken weten!                 van aanpakken weten!

Regio C 
Albert 
Eijkelhoff 
06 513 790 90

Twisk Regio D 
Berlinda 
van Westen
06 473 120 17

A

B

C

D

E
Mijn naam is Sieta Steneker, 

   woonachtig in regio A, maar 
ik kan u alles vertellen over 

centraal West-Friesland!
06 532 413 80

Regio E 
Stef Boven
06 483 890 22

Venhuizen
De Rode Eenhoorn 4

Westwoud
Witte Dam 13

• Vrijstaande woning met garage.
• Bouwjaar 2014.
• Kavelgrootte 462m² eigen grond.
• Nabij centrum en school.

• Motto: Privacy, vrijheid.
• Kavelgrootte 390m².
• Jaren 30 woning, 475m³.
• 5 Slaapkamers aanwezig.

Biedingen vanaf: € 335.000,- K.K. € 359.000,- K.K.

OPEN HUIS 
ZATERDAG 27 MEI

van 11.00 tot 12.00 uur

OPEN HUIS 
ZATERDAG 27 MEI

van 11.00 tot 12.00 uur

AL JAREN EEN BEKEND GEZICHT IN UW BUURT. WIJ VERKOPEN UW WONING MET EEN TIKKELTJE WESTFRIESE NUCHTERHEID.
Profi teer van onze expertise, ervaringen en de vele voordelen die wij bieden bij woningverkoop.

Bovenkarspel
Klaas Laanstraat 3

Wijdenes
Wijmers 8

Hem
Driebanweg 4

Hem
Land Meeweg

• Bungalow op 368 m².
• Zonnige tuin op het westen.
• Drie slaapkamers aanwezig.
• Riante woonkamer, nieuwe keuken.

• Woonboerderij op 2900m².
• Tuin zuid met fruitbomen.
• Professionele broeikas.
• Authentiek interieur.

• Multifunctionele units.
• Eventueel te huur (€ 450,- pm).
• Bvo 75m² incl. verdiepingsvloer.
• Roldeur, hoog 3,6m - 3m breed.

• Fraaie kavel van 5200m².
• Agrarische bestemming.
•  Toegangpad voorzien van 

Stelconplaten.
• Overdrachtsbelasting 6%.

BINNEN 1 WEEK VERKOCHT BINNEN 1 WEEK VERKOCHT € 47.950,- V.O.N. € 39.500,- K.K.

NIEUW


