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De tekst op het spandoek is 
kort en krachtig: Hemelvaart 
= Burgpop. De kermisgangers 
uit Hoogkarspel en omstreken 
begrijpen hieruit dat de ijsbaan 
weer wordt omgetoverd tot een 
gezellig feestterrein. Onder het 
genot van één of meer drankjes 
kunnen de bezoekers, waaron-
der relatief veel ex-Hoogkar-
spelers, genieten van levende 
muziek en lekker bijkletsen. 
Burgpop staat al bijna dertig jaar 
bekend als een kwalitatief hoog-
staand openluchtconcert met de 
charme van een kermisborrel. 

De traditie begon destijds in de 
achtertuin van de familie Burgme-
ijer aan de Pastoor Konijnstraat. 
De tweeling Arthur en Rutger 
Burgmeijer vatten, samen met wat 
vrienden, in 1989 het idee op om 
een kermisborrel te houden en 
daar een bandje te laten spelen. De 
naam Burgpop werd geboren. 

Samensmelting
Met de jaren groeide het aantal 
bezoekers explosief tot vijf- á 
zeshonderd man. Eind vorige 
eeuw werd besloten tot samen-
smelting met een andere kermis-
borrel, die van de familie Kroe-
zen. Vanaf dat moment vond het 
evenement - dat Burgpop bleef 
heten - steeds plaats op Hemel-
vaartsdag bij Kroezen op de grens 
van Hoogkarspel met Lutjebroek. 

Veiligheidsmaatregelen
De grote cafébrand in Volendam 
(nieuwjaarsdag 2001) had ook 

uitwerking op het gemeentelijk 
beleid van Drechterland. De vei-
ligheidsmaatregelen werden 
strenger en de grotere kermis-
borrels kregen met allerlei ver-
plichtingen te maken. Naast be-
grip voor diverse maatregelen, 
werden andere eisen door de 
organisatoren als betuttelend of 
zelfs als ontmoedigend ervaren. 
Ook voor Burgpop werd het 

steeds moeilijker het eigen eve-
nement te organiseren. 

Protestactie
In 2010 besloot de organisatie tot 
een ludieke protestactie. Er werd 
via de sociale media aangekondigd 
dat er muziek zou worden ge-
maakt op Hemelvaartsdag en dat 
iedereen van harte welkom was. 
De liefhebbers werden opgeroe-

pen hun eigen drank mee te bren-
gen. Burgemeester Van der Riet 
vreesde ongeregeldheden en wilde 
weten waar het gebeuren plaats 
zou vinden. Dit werd bewust pas 
op de dag zelf bekend gemaakt: 
het toen braakliggende terrein 
tegenover de bibliotheek. Er kwa-
men ongeveer duizend bezoekers 
op af en het werd een gezellige 
happening zonder rottigheid. 

Naar de ijsbaan
De organisatie had laten zien op 
een verantwoorde manier een 
grote kermisborrel te kunnen or-
ganiseren met drank en muziek. 
Het leidde tot een afspraak met de 
gemeente dat Burgpop vanaf 2011 
naar de ijsbaan zou verhuizen. 
Voor dit jaar is de organisatie al-
weer druk in de weer om een 

Kermis Hoogkarspel: Hemelvaart=Burgpop

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
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Diverse mannen van Burgpop zijn al gesignaleerd op de ijsbaan in Hoogkarspel! Achter v.l.n.r.: Fulko van der Meulen, Hans de Greeuw, 
Pieter Krijzen, Michiel Burgmeijer, Joeri Stroomer en Arthur Burgmeijer. Op de voorgrond: Maarten Hoogland.       Foto: Barend Hoekstra.
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Het grootste assortiment kapschuren 
en buitenverblijven vindt u bij Bakker!en buitenverblijven vindt u bij Bakker!

bakkerdehouthandel.nl
 Alle prijzen zijn incl. BTW, druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. *Vraag altijd naar de voorwaarden.

 Oosterwijzend 1 - 1616 LE Hoogkarspel - info@bakkerdehouthandel.nl
 0228-563968 - Geopend van ma t/m vr 08:00 - 18:00 en zat 08:00 - 17:00 uur

bakkerdehouthandel.nlbakkerdehouthandel.nl

en buitenverblijven vindt u bij Bakker!

Er is er al een vanaf 699,-Er is er al een vanaf 699,-Er is er al een vanaf 699,-Er is er al een vanaf 699,-Er is er al een vanaf 699,-Er is er al een vanaf 699,-Er is er al een vanaf 699,-

Nergens 
goedkoper! Vandaag be

steld 

is morgen bouwen!Kijk op onze webshop 
bakkerdehouthandel.nl

Gratis* 
bezorging! Altijd de 

laagste prijs!

Grootste assorti-
ment douglas hout

Laagste
 

prijsgar
antie!

Uit voorraad leverbaar!
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TE HUUR IN HOOGKARSPEL 
 

Nieuwbouwproject Reigersborg in Hoogkarspel 
Wilt u wonen in een betaalbare energiezuinige nieuwbouwhuurwoning? 
In plan Reigersborg te Hoogkarspel bouwt De Woonschakel 28 eengezins- 
woningen die na de zomer te huur zijn. U heeft de keuze uit drie- en  
vierkamerwoningen met een netto huurprijs van maximaal € 597.  
 
Inloopbijeenkomst 
Op 7 mei van 15.00 tot 18.00 uur is er een inloopbijeenkomst met  
tekeningen en foto’s van het project. U kunt vrij inlopen op het moment 
dat u schikt. Medewerkers van De Woonschakel geven uitleg over de 
woningen. 
 
Interesse? 
Reageren via www.woonmatchwestfriesland.nl van 7 t/m 14 mei 2018 
Blauwborst 1 t/m 19, Graspieper 1 t/m 15 en Zanglijster 6 t/m 24 
 
Meer informatie 
www.dewoonschakel.nl > Woningzoekende  
> Nieuwbouw Hoogkarspel Reigersborg 

Inloopbijeenkomst  
Bantam B.V.,  Streekweg 202 te Hoogkarspel 

maandag 7 mei 2018 -  15.00-18.00 uur

Beste lezers,

Het is weer zover: De kermis komt 
eraan! Zoals altijd is Hoogkarspel 
de eerste kermis in Drechterland. 
Velen verheugen zich erop. De ker-
mis is een echte Westfriese traditie; 
het zit een beetje in onze genen. 

Het spreekt mij vooral aan dat het 
een feest is voor iedereen. Alle 
groepen uit Hoogkarspel doen 
mee. De kermisbrunch in de 
Laurentiuskerk is daar een voor-
beeld van. Ook onze horecaonder-
nemers doen hun best om er weer 
een mooie kermis van te maken.

Dit jaar willen we ook de bewoners 
van het Noorderlandhuis erbij be-
trekken. Samen met de organisator 
van de kermis bieden we als ge-
meente de bewoners van het Noor-
derlandhuis een gezellig rondje 
over de kermis aan. Met natuurlijk 
wat lekkers te eten en te drinken. 
De kermis is er immers ook voor 
onze ouderen!

Het is dit jaar gelukt om een mooie 
attractie naar Hoogkarspel te ha-
len: een echte booster. Een rond-
draaiende mast met aan de uitein-
den een ‘bakje’ met stoelen. Ik ben 
geen grote held op dit punt, maar 
misschien laat ik me ter plekke 
overhalen om er ook in te gaan...

Overmatig alcoholgebruik komt 
helaas geregeld voor tijdens de 
kermis. Natuurlijk hoort een biertje 

erbij, maar ik hoop dat iedereen ‘in 
control’ blijft. De kermis is één van 
de momenten in het jaar dat jon-
geren onder de 18 het vaakst alco-
hol krijgen en drinken. 

Samen met de andere Westfriese 
burgemeesters roep ik met name 
ouders op om bewust te zijn van 
wat u drinkt en het voorbeeld dat 
u daarmee geeft. 

De afspraak is: Onder de 18 jaar 
geen drank, ook niet tijdens de 
kermis. Hierop spreken we horeca-
ondernemers aan, maar wat mij 
betreft ligt de grootste verantwoor-
delijkheid bij ouders.

Ik wens iedereen veel plezier en 
wellicht zien we elkaar op de ker-
mis!

Met hartelijke groet,

Michiel Pijl 
burgemeester

Column Drechterland
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NU SPECIAAL
VOOR DE 
KERMIS
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Amstel pils 30 cl.
krat 24 � esjes

13.80

DEZE ACTIE IS GELDIG VAN ZONDAG 6 T/M ZATERDAG 12 MEI

DEZE ACTIE IS ALLEEN GELDIG BIJ DEEN HOOGKARSPEL • RAADHUISPLEIN 4 HOOGKARSPEL
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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 10 en 
vrijdag 11 mei

gesloten

aantrekkelijk programma neer te zetten. Diverse mannen 
van het eerste uur trekken de kar maar zij kunnen niet 
zonder de hulp van vele vrijwilligers. Ook de medewerking 
van de ijsclub is onontbeerlijk en wordt zeer gewaardeerd. 

Altijd mooi weer 
De eerste opbouwwerkzaamheden beginnen op woens-
dagavond 9 mei. Alles is erop gericht dat Burgpop don-
derdagmiddag halverwege de middag van start gaat. Er 
treden dan diverse bands op met verschillende muziek-
stijlen: van top 40 tot ska en hardrock. Er wordt geen 
entree geheven en Burgpop is openbaar toegankelijk voor 
alle leeftijdsgroepen. Speciaal voor de kinderen is er een 
springkussen en natuurlijk een ruime voorraad limonade 
en chips. Nog een bijzonderheidje: tijdens Burgpop is het 
altijd mooi weer! Meteen na afloop ruimen de organisa-
toren - samen met het bedienende personeel van Bantam 
en vrijwilligers, waaronder de tweeling Joeri en Bas 
Stroomer- het terrein op. De ijsbaan moet dan een jaar 
wachten op de volgende editie van Burgpop. 

Hemelvaart=Burgpop   vervolg van blz.1
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Velux Dakraam laten 
plaatsen of vervangen?

10 jaar garantie op de montage

Wij verzorgen de levering en montage

Meer wooncomfort Meer daglicht Volledige montageMinder energieverbruik

 dakraamgarant.nl

Visser Roosendaalstraat 87
1606 XD Venhuizen

 0228 76 40 04

Ervaar 
een maximale 

lichtinval...
met Velux dakramen
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 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
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Volgend jaar bestaat Laan Ko-
zijnen alweer 40 jaar. Het fami-
liebedrijf is opgezet door Aat 
en Pé Laan en drie jaar geleden 
is het overgenomen door zoon 
Dennis en zijn vrouw Cindy. Aat 
en Pé zijn nog wel steeds be-
trokken bij het reilen en zeilen 
en ook dochter Danielle Laan is 
volop werkzaam in het bedrijf. 

Laan Kozijnen is gestart in Hoog-
karspel en bevind zich inmiddels 
aan de Bedrijfsweg 14 in Groote-
broek. Dit neemt niet weg dat er 
geen kermis gevierd gaat worden. 
Traditiegetrouw gaan de deuren 
tijdens deze dagen dan ook dicht 
en wordt er lekker geborreld en 
goed geproost.

5-Sterren specialist
De hoofdmoot van Laan Kozijnen 
zijn de kunststof kozijnen. Hier-
naast bedienen ze ook van alles op 
en om het huis/pand. Denk hierbij 
aan verandadaken, dakkapellen, 
schuifpuien, gevelbekleding, ser-
res/uitbouw etc... Het bedrijf is 
groot geworden door klein te blij-
ven. “Als er iets is kunnen we sneller 
handelen en hierdoor meer service 
bieden”, vertelt Cindy. Vier jaar 
geleden zijn ze dan ook niet voor 
niets uitgeroepen tot 5-sterren 
specialist. Deze vijf sterren staan 
voor goed advies, vakmanschap, 

kwaliteit, service en garantie.

Raamdecoratie
“Het voordeel van een familiebe-
drijf is dat iedereen goed op elkaar 
is ingespeeld en we elkaar in onze 

waarde laten”, vertelt Cindy. Dit is 
dan ook meteen de kracht van het 
bedrijf. “We hebben allemaal onze 
eigen taken en zo nodig helpen we 
elkaar ook”. Naast de familieleden 
heeft Laan Kozijnen ook vakkun-

dige “top” montageploegen, die 
voor het uiteindelijke plaatje 
zorgen. Populair vandaag de dag 
is de raamdecoratie: een stijlvolle 
oplossing speciaal voor kunststof 
kozijnen. Voordelen hiervan zijn 

onder andere dat ze in alle stijlen 
verkrijgbaar en verstelbaar zijn. 
Montage is zonder boren of 
schroeven en eenvoudig te de-
monteren en monteren tijdens het 
ramen lappen. 

De deuren van Laan Kozijnen staan voor iedereen 
open, behalve met kermis want: ‘Kermis is heilig’!

DORPSHUISdeSTEK
GROOTEBROEK

Dorpshuis de Stek  •  Op den Hoef 36  •  1613 LA Grootebroek
(0228) 75 37 35  •  info@dorpshuisdestek.nl

26 mei: Voice Over XXL
Voice Over XXL, het close harmony project van John van der Schaaf, 
Enrico Kors en Martin Middelkoop, heeft de afgelopen jaren al een 
zekere naamsbekendheid in de regio opgebouwd. Naast de ‘klassieke’ 
Amerikaanse close harmony in de stijl van o. a. Crosby, Stills & Nash, 
Eagles en Venice maakt Voice Over ook eigen arrangementen van pop 
songs. Dit leidde tot de vraag uit het publiek of er niet stukken van Pink 
Floyd op deze manier bewerkt konden worden. Nadat ook dit project 
op de rit stond, kwam bij de VO leden zelf de wens om deze stukken 
ook eens met band uit te voeren. Hieruit is Voice-Over XXL ontstaan. 

Voice Over XXL is Voice Over aangevuld met een volledige band: Jan 
Koehoorn op toetsen, Ivar Eilikhuijzen op elektrische gitaar, Hans Schipper 
op bas en Bert Schipper op drums. Er worden popklassiekers gespeeld 
in een speciaal close harmony jasje. Naast werk van Pink Floyd (Us And 
Them, Shine On You Crazy Diamond, Wish You Were Here, e.a. ), worden 
er ook stukken gespeeld van b.v. Boston, Queensryche, Don Henley, Mr 
Mr, Seal, U2, Toto en Snow Patrol. Tijdens de voorstelling van Voice Over 
XXL wordt er tevens beeldmateriaal geprojecteerd, waardoor het geheel 
een hallucinerend effect krijgt. Laat je meevoeren in de wereld van mooie 
noten, prachtige beelden en van zuiverheid rinkelende close harmony. 

Na een uitverkocht concert in De Drom komt Voice Over XXL op zaterdag 
26 mei naar De Stek. De aanvang is om 20.15u en de zaal is open om 19.30u. 
Kaarten in de voorverkoop kosten € 12,50 en kunnen besteld worden bij 
het ticketkantoor via deze link: www. ticketkantoor. nl/shop/VOXXLDeStek

Bij Laan is de voorpret voor de komende kermis al begonnen.  Foto: Barend Hoekstra.
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AL 39 JAAR DÉ SPECIALIST

OP HET GEBIED VAN

KUNSTSTOF KOZIJNEN!

CindyDennis

11 & 12 mei zijn wij gesloten.We wensen iedereeneen gezellige kermis!
PROOST! 

39
J A A R

Gespecialiseerd in:

• Kozijnen

• Overkappingen

• Serres

• Dakkapellen

• Gevelbekleding

• Schuifsystemen

Bel: 0228 - 51 86 66

Cindy

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

laankozi jnen.nl

Grote kermisborrels
Voor kermis zijn de plannen al 
gemaakt, al zijn deze niet meer zo 
'wild' als vroeger. “Het wordt toch 
anders als je ouder wordt en kin-
deren hebt, maar evengoed ge-
nieten we nog volop hoor”, vertelt 
Cindy. Ook Aat, Pé en Danielle 
proosten graag mee. “We zijn nu 
wat minder in de kroeg te vinden, 
maar gezellig thuis met familie en 
vrienden bij elkaar is ook heel erg 
gezellig”. Vroeger was Laan Ko-

zijnen jarenlang sponsor geweest 
van de Rubberbootrace. “Mijn 
vriendinnen hebben allemaal wel 
een keer meegedaan, maar ik niet 
hoor. Mij krijg je die schans niet 
af ”, lacht Cindy. De borrels wor-
den altijd goed aangepakt en ze 
hebben er ook dit jaar allemaal 
weer zin in. “We hebben altijd 
wel grote kermisborrels gegeven”, 
vertelt Aat. “Met muziek / een dj, 
eten en drinken, 60 a 70 mensen 
en altijd heel erg gezellig”. 

Laan Kozijnen wenst iedereen 
een topkermis toe!
Cindy komt oorspronkelijk uit 
Amsterdam, maar heeft vanaf 
het eerste moment in Hoogkar-
spel helemaal haar draai gevon-
den. “Zeker met kermis, want 
dat is in Amsterdam helemaal 
niet zoals hier. De sfeer met 
kermis is altijd zo leuk! Gezellig-
heid, muziek, volop reuring en 
als het weer nu ook nog even 

meewerkt, komt het helemaal 
goed. Bij deze wensen wij ieder-
een weer een paar mooie ker-
misdagen toe en na kermis zijn 
onze deuren natuurlijk gewoon 
weer open”, aldus Cindy, Dennis, 
Danielle, Aat en Pé. 

Voor alles wat Laan Kozijnen  
te bieden heeft kijkt u op:  

laankozijnen.nl of neem contact 
op via (0228) 51 86 66.

Joris, Dennis en Huib, Jong geleerd is oud gedaan. 

Cindy en Martine vrienden voor het leven. Foto's: Familie Laan.



K E R M I S K R A N T  HO O G K A R S P E L  2 0 1 8 bladzijde 10

 
 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: 90% herexamen: 85%landelijk gemiddelde 40%

Het is intussen een traditie 
geworden in Hoogkarspel. De 
kermisbrunch op Hemelvaarts-
dag, waar jong en oud elkaar 
ontmoeten. Hoogkarspel pakt 
uit tijdens de brunch, letterlijk 
en figuurlijk. “Met blije ge-
zichten komen mensen binnen, 
omdat ze iets lekkers voor een 
ander hebben gemaakt of juist 
om te genieten van dat lekkers. 
Het is een feest van geven en 
delen, overigens niet alleen wat 
de vulling van de buik betreft. 
Het ontmoeten, de gezellig-
heid, het praatje, de lach (soms 
ook de traan) vormen de kern 
van deze kermisbrunch.”

Voor degenen die nog niet eerder 
de sfeer én de gerechten van deze 
brunch ‘geproefd’ hebben, schets 
ik hier het recept. “De brunch 
wordt georganiseerd vóór en dóór 
elkaar! U neemt mee wat u missen 
kunt of waar u goed in bent. Na-
tuurlijk gaat het niet om zoveel 
mogelijk of zo mooi mogelijk. Het 
gaat om het ontmoeten en dat kan 
door samen te ontbijten, samen 
koffie met gebak te eten. Of sa-
men een drankje te drinken en 
een hapje te eten. Ik denk dat het 
hoofdrecept bekend is: wij zorgen 
voor de koffie, de thee, het brood, 
het beleg, een muziekje en een 
klein borreltje. We vertrouwen 

De kermisbrunch traditie

Een club van acht mensen bereiden de brunch voor. Dit jaar zijn dat: Yvonne Boon, Henk Engeringh, Nico Kok, Marleen Kroezen, Paulien 
Musman, Danique Out, Petra de Jong en Bernadette de Wit. Niet op de foto Jaap Braakman. Foto: Barend Hoekstra.
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gevarieerde brunchtafels tref je ook een 
fruitsalades, schalen met aardbeien of met 
komkommersalade aan. We verplichten 
de bezoekers niet om iets mee te nemen: 
vrijheid, blijheid en gezelligheid staan 
centraal. Iedereen draagt bij wat hij leuk 
vindt en je kunt ook altijd nog iets done-
ren in de bus bij de uitgang.” Voor de 
drankjes, zowel de gegiste als de onge-
giste fruitdrankjes hebben we al jaren een 
sponsor. Zoals wellicht bekend is onze 
gemeente een fairtradegemeente en om 
die bewustwording verder op gang te 
brengen, levert die organisatie een bij-
drage aan het welslagen van dit feest. (zie 
voor verdere informatie http://www.fair-
tradegemeenten.nl/ )

Van harte welkom
Op de Kermisbrunch is iedereen welkom 
en voor kinderen (tot ca. 12 jaar) is een 
heel activiteiten- en spellenparcours aan-
wezig. Vooraf (10.00 uur) wordt voor de 
kerkgangers nog een heel bijzondere, 
feestelijk viering georganiseerd en om 
11.15 uur gaan de deuren open voor ie-
dereen die er zin in heeft. Rond 13.00 uur 
sluiten we de zaak en kunnen de vrijwil-
ligers weer aan de slag om de zaak op te 
ruimen. Mocht iemand meer informatie 
willen hebben of mee willen hebben dan 
kun je de website raadplegen, een tele-
foontje plegen naar Bernadette of op 
Facebook kijken (www.kermisbrunch.nl 
of  06 23 59 65 59).

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

Scoor je 
kermis 
outfit 

bij 
Boetiek 
Ba-sta

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

erop dat u de rest meeneemt. Wat 
u meeneemt laten we aan uw 
fantasie over. Hieronder geef ik 
wat suggesties, want als net als 
vorig jaar weer 500 brunchgasten 
komen, kunnen we niet alles aan 
het toeval overlaten.”

Samen ondernemen
Het idee voor de brunch is een 
kleine tien jaar geleden geboren. 
Er werd een veiling gehouden 
voor de restauratie van de Lau-
rentiuskerk en de grootste suc-
cessen van die veiling bleken de 
koopjes waar mensen iets samen 
gingen ondernemen. “Samen een 
excursie naar een windmolen, 
samen een kaartavond, samen 
een rondvaart door de Amster-
damse grachten, samen een be-
drijf opzoeken en ga zo maar 
verder.” Na die veiling werd door 
velen geopperd dat het toch leuk 
zou zijn als er meer samenbin-
dende activiteiten georganiseerd 
zouden kunnen worden.

Stoelen aan de kant
De Laurentiuskerk grenst aan de 
kermis grenst en alle stoelen kun-
nen aan de kant gezet worden. De 
ruimte bleek buitengewoon ge-
schikt voor realisatie van het idee 
om op de eerste dag van de ker-
mis een grootse brunch te orga-
niseren. Het parochiebestuur en 
de pastor waren direct enthousi-
ast, want een kerk hoort nu een-
maal een plaats van ontmoeting 
te zijn. Een plaats waar je letterlijk 
en figuurlijk alles met elkaar zou 

moeten kunnen delen. Sindsdien 
bereidt  een club van een zo’n 
acht mensen de brunch voor. Dit 
jaar zijn dat: Yvonne Boon, Henk 
Engeringh, Nico Kok, Marleen 
Kroezen, Paulien Musman, Dani-
que Out, Petra de Jong, Berna-
dette de Wit en Jaap Braakman. 
Zij worden ondersteund door ca. 
50 vrijwilligers. “Want behalve 
dat er koffie, thee en broodjes 
worden geserveerd, moet de hele 

kerk leeg worden gehaald, moe-
ten er statafels worden geplaatst, 
moeten er spelletjes voor de kin-
deren worden geregeld, moet er 
worden afgewassen en moet de 
muziek worden geregeld. Het is 
een brunch en geen kermisborrel 
en dus is gekozen voor achter-
grondmuziek. Muzikanten van 
het eerste uur zijn Theo en Mar-
gret de  Groot. Ook wordt er al-
tijd een podium geboden aan 

jong, aanstormend talent. Dit jaar 
treden Sven Reus, Jenta Schipper 
en Lotte Braakman (met begelei-
ding op).”

Gevarieerde brunch
De brunch is om meerdere rede-
nen een succes. Niet in de laatste 
plaats omdat veel brunchgangers 
eigen gemaakte gerechten mee-
nemen. “Je kunt het zo gek niet 
bedenken of het is aanwezig. Alle 

soorten taart en koek: appeltaart, 
cake, mokkataart, vruchtentaart, 
boterkoek, mon chou-taart, muf-
fins, schuimtaart, cake, aardbei-
entaart, vlaai, suikertaart, choco-
ladetaart, cupcakes, etc. Het 
zelfde geldt voor hartige gerech-
ten zoals quiche, met vlees of vis 
en pastasalades, met bijvoor-
beeld kip, tonijn, ham, salami, 
zalm of wat nog meer tot uw 
specialiteiten hoort.  Op de rijk 

Als er 500 brunchgasten komen, dan kunnen we niet alles aan het toeval overlaten.  Foto aangeleverd..

Dit jaar treden Sven Reus, Lotte Braakman en Jenta Schipper op (met begeleiding).
 Foto: Barend Hoekstra.
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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. 9 mei 2018 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 verkocht tot volle tevredenheid 
van onze opdrachtgevers. Wilt u meer informatie over onze succesvolle 
werkwijze? Onze makelaars komen graag (fris en fruitig) na de kermis 
bij u langs voor een persoonlijk gesprek.

Wij wensen u een gezellige kermis!

AANKOOP 9,8

VERKOOP 9,2

MAKELAARSBELONING?
U BEPAALT WAT U BETAALT!

Streekgoed Makelaardij blijft vernieuwend en gaat 
mee met de tijd. Wij vinden het belangrijk dat alle 
opdrachtgevers tevreden zijn. Daarom beslist u bij 
ons ‘tijdelijk’ zelf wat u als makelaarsbeloning 
betaalt. Wij hebben er vertrouwen in, dat u 
onze bewezen verkoopstrategie realistisch zult 
belonen. Hierbij blijft ons motto: verkopen doen 
wij samen! Indien u érg tevreden bent over onze 
samenwerking, service en prestaties, kunt u 
natuurlijk altijd iets extra’s geven. Een deel 
van dit bedrag zal overgemaakt worden naar 
een goed doel waar ú voor kiest. 

De makelaars van Streekgoed Makelaardij 
vertellen u hier graag meer over tijdens een 
vrijblijvend gesprek.

Bepaal zélf 
uw verkoop 

courtage

courtage

?

TUINFLUITER 7   HOOGKARSPELLAURIER 69  HOOGKARSPEL RIETZANGER 15    HOOGKARSPEL 

ONLANGS VERKOCHT ONLANGS VERKOCHT ONLANGS VERKOCHT
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ZONDAG 1 JULI  
OP EN ROND HET DORPSPLEIN IN HOOGKARSPEL

10.00 - 17.00  
Braderie en kofferbakmarkt van Mikki   

3e Blauwe Reiger Plein Spektakel 
in combinatie met 

de 56e Wielerronde van Hoogkarspel 
Wat was het vorig jaar op de eerste 
zondag van juli (2017)  een fantasti-
sche dag.  De hele dag door kregen alle 
onderdelen van het programma veel  
bekijks. Ouders en grootouders met 
kinderen en kleinkinderen, fanfare lief-
hebbers, Kofferbakmarkt snuffelaars, 
feestgangers, fans van de Wielersport. 
Mensen die gewoon lekker zin hadden 
in een mooi pleinfeest. 

Uit hun dak
Ja, want de kermis in Hoogkarspel was 
toch al weer een kleine twee maanden 
geleden.  The Blue Devils en van Bob and 
the Blue Band kregen de mensen weer 
in de goede sfeer. De Snollebollekes en 
Ronnie Ruysdael  brachten gein en ple-
zier.  Een plein vol met mensen ging 
uit hun dak. Het organisatieteam van 
het Blauwe Reiger Plein Spektakel en 
het bestuur van de IJsclub Hoogkarspel  
en vele vrijwilligers hebben vorig jaar 
weer gezorgd voor een pracht program-
ma voor elk wat wils. Dit jaar kunt u 
voor het eerst een rondje meerijden in 
een Old Timer over het Wielerparcours. 

Voetbalvereniging Sc  Spirit ’30 
organiseert voor de tweede keer in 
samenwerking met RegioBank kan-
toor Hoogkarspel een  panna jeugd 
voetbaltoernooi op het plein.    

Dorpsfeest 
Met dank natuurlijk aan alle sponso-
ren die het evenement mogelijk heb-
ben gemaakt.  Verder was de horeca 
op het plein weer in goede handen 
van Pieter Krijnzen van Bantam. Mooi 
om op terug te kijken en voor 2018 
wederom een dorpsfeest te organi-
seren.  Daarom natuurlijk de prolon-
gatie van dit spektakel.  Het derde 
Blauwe Reigers Plein Spektakel in 
combinatie met de 56e Wielerronde 
van Hoogkarspel.  Noteer  1 juli 
2018 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, muziek, 
foodmarket, demo’s en minikermis 
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12.45 - 13.00 Wielerwedstrijd dames 
Elite/Beloften/Amateurs/Junior

10.00 - 11.15  Wielerwedstrijd  
heren Sportklasse/ Junioren

10.00 - 15.30 Panna voetbaltoernooi voor de 
jeugd tot 10 jaar voor de 2e keer georganiseerd 
door Sc Spirit ’30 en RegioBank kantoor 
in Hoogkarspel. Er wordt gestreden om de 
Zilvervlootcup. De Finale is om 15.00 uur.

12.00 - 13.30 Optreden Fanfare en 
Slagwerkgroep dr. Nuijens: On Rock 

12.30 - 14.00  
Steenwerpen voor 
de jeugd groep 3 
t/m 8. Wie wordt er 
steenwerpkampioen 
van Hoogkarspel 
2018? Aanmelden 
op het plein en 
gewoon meedoen

13.15 - 14.00  
Meerijden 
in een Old 
Timer over het 
Wielerparcours
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14.30 - 16.30  
Wielerwedstrijd heren Elite/Beloften 

14.30 - 15.30   
Steenwerpen voor jong en oud  

14.00 - 17.00  Optreden van The 
Explosion Rockets & Dans show  

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

15.00 Finale panna 
jeugdvoetbaltoernooi  

16.30  Prijsuitreiking  
best geklede Blauwe Reiger rocker
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Tot ziens op 1 juli a.s. 
Dank aan allen  

die dit evenement mogelijk maken. 
Dit evenement kan worden georganiseerd 
door de vele sponsors van dit evenement;  de 
vrijwilligers en de inzet van het 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.  

17.00 - 17.15  Trekking Blauwe Reiger  
ballen (loten). Mooie prijzen te winnen. 

19.30 - 22.00 
DJ Cees Weel
Het Feest Team 
John de Bever 
Henk Dissel
enzzzzzzvrt

17.45 - 19.30  
The Hotdogs Rock & Roll band 

17.00 - 17.45  
Kees Versluis  
(Sound mix show), 
nederpop show 

Dj Cees Weel 

Henk Dissel
John de Bever

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

via facebook: blauwereigerpleinspektakel
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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!
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Optyfe Gauw is de naam van de 
groepsapp van kermisgroep: 
Thijn Kuitert, Vincent de Vries, 
Daan Appelman, Sven van den 
Brink, Alex de Boer, Wesley 
Reus, Stefan Claij, Remco 
Broersen, Eline Reus, Joyce van 
de Ven, Larissa Vieira, Robert 
Oudejans, Maarten Slagter, 
Jesper Kunne, Aris Kleton en 
Terry Sikkema. In de vier jaar 
dat de groep kermis met elkaar 
viert is het nog geen één keer 

gelukt om met de hele groep 
op de foto te gaan. Helaas is 
tijdens het interview ook niet 
iedereen aanwezig, maar qua 
verhalen wordt bijna niemand 
gespaard.

Lekker slapen
Op donderdag 10 mei is de ker-
misborrel van Eline Reus waar 
iedereen rond een uur of 19.00 
aanwezig is en deze gaat net zo 
lang door tot de laatste naar huis 

gaat. Zo komt het ook weleens 
voor dat er mensen in slaap val-
len. “Terry lag een keer binnen op 
de bank te slapen. Wij vonden dat 
hij wel met bank en al naar buiten 
kon, maar dit paste niet. Op het 
moment dat wij de bank schuin 
hielden lag Terry ineens op de 
grond, echt zo vreemd”, lachen de 
vrienden. Ondertussen werden er 
allerlei foto's gemaakt terwijl 
Terry zonder er erg in te hebben 
op de grond lag. Uiteindelijk is hij 

opgestaan en ergens anders kei-
hard weer in slaap gevallen. “Dan 
zie je de foto's en hoor je de ver-
halen en ik kon me er niks meer 
van herinneren. Maar ik had wel 
lekker geslapen”, lacht Terry.

De vrienden over elkaar
Ook wordt er over elkaar gepraat, 
geanalyseerd en afgezeken. Zo is 
Daan zonder drank vrij rustig, 
maar met alcohol heel erg druk 
en worden er genoeg pranks uit-

gehaald. Robert is stipt en ver-
standig, maar met kermis ook een 
enorme chaoot. Qua stemgeluid 
is hij altijd erg luid tot irritatie 
aan toe. “Maar de mensen moe-
ten toch juist wakker blijven”, 
voegt Robert hier lachend aan 
toe. Eline is met een borrel op 
bizar melig en lacht overal om. 
Maar de groep is het er met een 
knipoog mee eens dat ze zonder 
alcohol eigenlijk ook best gezellig 
is. Thijn kan goed schreeuwen als 

Proost! Op een mooie kermis

De vriendenclub proost vaker met elkaar maar met kermis Hoogkarspel is het wel extra gezellig!
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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

“Tel wat je hebt…en niet wat je mist”  

Hoogkarspel heeft een prachtige kermis.

Neem je winst met Kermis en geniet.

De Franken van Kantoor Kersten wensen een ieder

een hele plezierige en prachtige kermis toe!!

hij iets duidelijk wil maken of als 
hij zijn zin niet krijgt. “Het is een 
enorme betweter en zelfs frituren 
kan hij niet. Hij krijgt het voor 
elkaar om patat te laten misluk-
ken”, lacht de groep. Sven is vol-
gens de groep lekker impulsief. 
“Hij kan bijvoorbeeld de prik-
kelbosjes inspringen en dan ach-
teraf bloedserieus aan iedereen 
uitleggen dat het niet slim is om 
dat te doen omdat het pijn doet. 

En vervolgens van de hak op de 
tak over de politiek gaan praten”. 
Vincent houdt ook van slapen en 
zelfs op zijn eigen verjaardag. 
“We waren hem al een uur kwijt 
en kwamen erachter dat hij boven 
lag te slapen in het bed van zijn 
ouders”. Het is niet dat hij zijn 
eigen bed niet kon vinden, maar 
de schuld lag bij de kat. “Die had 
beneden gepoept en wij maakten 
nog een geintje dat het beter was 

dat het op de grond lag in plaats 
van in zijn bed. Maar die kat was 
achteraf slimmer dan we dachten, 
want drie keer raden waarom 
Vincent niet in zijn eigen bed is 
gaan slapen”! Aris is een soort 
van 'vader' van de groep. “Hij 
zorgt er altijd voor dat, wat voor 
zootje we er ook van maken, het 
uiteindelijk allemaal weer goed 
komt en dat we allemaal thuis 
komen”. Tot slot wordt ook nog 

Wesley benoemd. “Hij kan men-
sen de hele avond vervelen door 
over één en hetzelfde onderwerp 
te praten. Die heeft zoveel praat-
jes en vooral ook over zichzelf, 
niet normaal. Maar verder is hij 
best aardig hoor”!

Klaar voor de kermis
Al met al kunnen de vrienden de 
verhalen over elkaar lachend en 
goed waarderen en is kermis-

groep Optyfe Gauw al helemaal 
klaar voor de kermis. Of ze nog 
de kroeg ingaan plannen ze nooit 
van tevoren. “De plannen voor de 
rest van de dagen worden meest-
al twee uur van tevoren pas be-
dacht. In de kroeg raak je elkaar 
sneller kwijt en wij hebben zo'n 
leuke groep. Zet ons een avondje 
bij elkaar en we hebben de groot-
ste lol, daar hoeven we perse de 
kroeg niet voor in”.

Hoogkarspel kermisborrel bij Eline Reus: "Met elkaar hebben we altijd de grootste lol". Foto's: Barend Hoekstra.
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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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Voor de derde achtereenvolgen-
de maal betreedt Blue Star met 
kermis Hoogkarspel het buiten-
podium van Bantam. Deze nu al 
legendarische coverband staat 
garant voor een puik stuk mu-
ziek in het genre classic rock. De 
muzikanten zijn inmiddels een 
jaartje ouder geworden maar de 
sleet zit er zeker nog niet op. De 
Streker sprak met bassist Evert 
Sijm (68). ‘Prachtig dat we dit 
mogen doen voor het publiek. 
We hebben er zin in.‘

De historie van Blue Star laat zich 
lezen als een jongensboek. De 
band werd opgericht in 1960 in 
Alkmaar. Een auto-ongeluk maak-
te dat de band op zoek moest naar 
een nieuwe bassist. Lutjebroeker 
Evert Sijm solliciteerde naar de 
opengevallen plek en werd aange-
trokken. ‘Ik speelde in allerlei 
kleine bandjes maar Blue Star: dat 
was het echte werk. We traden op 
in de grotere dancings zoals de 
Heer van Jericho in Heerhugo-
waard en Nic Raven in Schagen. 
Ons werkgebied was vooral 
Noord-Holland maar we staken 
ook de dijk over naar Friesland, 
Drenthe en Groningen.’

Reünieconcert
De bezetting van de band wis-
selde met enige regelmaat. Toeval 
of niet: er traden steeds meer 
leden met een Westfriese achter-
grond toe. ‘We hadden hier in de 
regio ook onze vaste zalen waar 
we optraden.’ In 1984 stopte de 
band en ging een ieder zijn eigen 
weg. Twintig jaar geleden nam 
Hans Vos het initiatief tot een 
reünieconcert bij café Stam in 
Wognum. ‘De belangstelling hier-
voor was overweldigend. We 
hadden echt nooit verwacht dat 

het zo’n gekkenhuis zou worden. 
Sindsdien hebben we onze jaar-
lijkse reünie bij Stam. Daarnaast 
zijn er nog enkele andere optre-
dens waaronder de kermissen in 
Hoogkarspel en Wervershoof. De 
mensen genieten ervan maar wij 
ook. Zeker als zij meezingen en 
staan te dansen.’

Jeugdsentiment
‘Ons publiek bestaat vooral uit 
mensen die de tijd van de muziek 
die wij spelen zelf hebben meege-
maakt. Die kennen Blue Star nog 

van vroeger, van het uitgaanscir-
cuit. Voor hen is het een soort 
jeugdsentiment. Maar inmiddels 
zien we ook steeds meer jongeren 
in de zaal. Prachtig dat die de mu-
ziek van vroeger ook zo waarde-
ren’, vertelt Evert niet zonder trots. 

Het geheim van Blue Star
Hoe kan het dat de band nog 
steeds zo populair is? Wat is het 
geheim van Blue Star? Evert hoeft 
niet lang na te denken. ‘Wij spe-
len wat het publiek wil horen. Dat 
zijn vooral nummers uit de jaren 

zeventig, tachtig en negentig van 
de vorige eeuw. Het is herkenbaar 
voor het publiek omdat wij de 
muziek precies naspelen zoals de 
originele artiesten het doen. Dat 
proberen we tenminste’, lacht hij. 
‘Verder zorgt Pieter er achter de 
schermen voor dat het geluid 
goed is. Ook besteden we veel 
aandacht aan de belichting.’ 

Sterke samenzang
Zanger Clemens Wenners staat 
het meest in de spotlights. ‘Dat is 
ook de bedoeling. Met Clemens 

hebben we een geweldige zanger 
en hij is onze frontman. Simpel 
gezegd zijn wij er om hem zo 
goed mogelijk te ondersteunen. 
Maar vergis je niet: elk lid levert 
een belangrijke bijdrage. Bij de 
kenners staat Blue Star bekend 
om de sterke samenzang. Aldo, 
onze drummer, neemt de hoge 
zang voor zijn rekening. 

Warme gevoel voor Blue Star
De geboren Italiaan Aldo Cuc-
cagna is het meest bijzondere lid 
van het gezelschap. Hij woont in 
Midden-Italië en vliegt voor elk 
optreden naar Nederland. ‘Aldo, 
mooie vent’, mijmert Evert. ‘In-
middels is hij 75 jaar. Hij is stee-
vast drie dagen kwijt voor een 
optreden van een paar uur. Ik 
vroeg laatst aan hem hoe lang hij 
dat nog denkt vol te houden. Nou, 
daar hoeven we ons geen zorgen 
over te maken. In zijn beste Ne-
derlands zei hij: “Het is wel Blue 
Star hè. Dat zit hier, in mijn hart”.’ 
Evert haalt even adem. ‘En weet 
je, dat gevoel voor Blue Star heb-
ben alle leden van de band.’

Bezetting Blue Star
Tijdens kermis Hoogkarspel 
treedt Blue Star op donderdag 10 
mei 2018 op vanaf 15.00 uur.  De 
bezetting op het kermisplein is 
als volgt: Clemens Wenners sr., 
zang en gitaar; Jeroen Woelders, 
blaasinstrumenten; Hans Vos, 
toetsen; Clemens Wenners jr., 
gitaar; Aldo Cuccagna, drums; 
Evert Sijm, basgitaar.

Bassist Evert Sijm:  
‘Blue Star zit in ons hart’

Evert Sijm, één van de sterkhouders van Blue Star: ‘Wij spelen wat het publiek wil horen’. Foto: Barend Hoekstra.

Donderdag 10 mei speelt Blue Star op het podium van Bantam.
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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

Groothandelsmarkt 17-A
1681 NN Zwaagdijk
Telefoon 0228 - 562 186
info@gerardkarelfinancien.nl

www.gerardkarelfinancien.nl

Alles onder één dak, dat 
scheelt veel tijd en uitleg!

Administratie • Belastingaangiften • 
Belastingadvies • Verzekeringen •  
Hypotheken • Bankzaken
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GRATIS
bezorging

Boxspring 20    
Diverse mogelijkheden

vanaf € 995,-

Matras Classic     
70/80/90-190/200/210 cm

vanaf € 695,-

Dekbed Evita    
Dons, wol, katoen 

of syntetisch. Div. maten

vanaf € 89,95

2e matras
GRATIS

De grootste woonwinkel 
van Enkhuizen met 
2.000 m2 showroom

Bank Juul     
Diverse opstellingen en 

bekledingen mogelijk

vanaf € 795,-

Boomstam tafel      
Vele mogelijkheden

vanaf € 1595,-

Fauteuil Mia
Div. stoffen verkrijgbaar

vanaf € 379,-

Jeroen, Anita, Eline en Kees

Woonwinkel Westeinde
Bedrijventerrein Schepenwijk
Dolfijn 7
Enkhuizen 
T 0228 319 353 

Openingstijden
maandag 13.00 - 17.30 uur
di t/m vr 09.30 - 17.30 uur
vr koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 09.30 - 17.00 uur

Wonen & Slapen               woonwinkelwesteinde.nl

Relaxfauteuil 
Meerdere mogelijkheden

vanaf € 375,-

Stoel Ferron
Verkrijgbaar in 3 kleuren

voor € 109,-

Bank Skik     
Vele mogelijkheden 

Hoekopstelling

vanaf € 995,-

Team Woonwinkel Westeinde wenst 
iedereen een gezellige kermis toe! Jeroen, Anita, Eline en Kees
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“Het voelt een beetje als The 
Stones zonder Mick Jagger”, al-
dus kermiscomité 'Opa's Laat-
ste Kunstje'. Vorig jaar overleed 
Cees Raven, de grondlegger van 
het comité, de man van de idee-
en, de organisatie, de optredens 
en nog veel meer. “Het blijft 
apart zonder Cees, maar we 
moeten door en gaan ook door 
want dat is iets wat hij absoluut 
zou willen”. In vorige jaren was 
de act van de mannen een le-
vende achtbaan of bovenop de 
rug van Duitse dwergen. Maar 
in wat voor thema gaan ze dit 
jaar over de markt?

 Opvoedkundig verantwoord
Meindert Homan, Jan Doode-
man, Menno Koomen, Richard 
Reus, Rob Noordeloos, John de 
Lange, Sjaak Buis, Niels Jonk, 
Frans, Paul en Joris Comman-
deur, Robin van Kalsbeek en 
Tjibbe van der Leek laten op een 
aantal tips na niet veel los. Mein-
dert, Sjaak en Rob zijn met het 
idee gekomen en hebben het de 
rest gewoon opgelegd. “Het is zo 
geheim dat zelfs wij het niet we-
ten. En ook al weten we het wel, 
wordt er steeds weer iets veran-
derd of komt er iets bij”, lachen de 

Het belooft  
een hete kermis te worden

Zaadmarkt 9-11

1681 PD  Zwaagdijk

info@bakkerklimaat.nl

www.bakkerklimaat.nl

0228 712 088

LG Standard Plus
 Energieklasse A++

 Ingebouwde wifi

 Stille werking

 Energie weergave

 Afstandsbediening met handige timer

 Filters tegen geurtjes, schimmels en stof

	 Eenvoudig onderhoud

Dit heeft niets met de act te maken of toch misschien wel? Knip uit, dan heeft u toch een mooie pin up kalender!  Foto: Barend Hoekstra.
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andere mannen. Een aantal tips 
van de sluier worden prijsgege-
ven, maar hoe serieus wij dit 
moeten nemen weten we nooit! 
“Het is dit jaar zeer kindvriende-
lijk en gender neutraal. Er wordt 
wel geslagen maar het is opvoed-
kundig verantwoord. We gaan 
wel een grens over en geen muur 
houdt ons tegen”, zijn verschil-
lende hints die vanuit de groep 
worden genoemd. 

Sjaak is de Sjaak
Verder krijgen we niet veel los. 
Wel uniek dit jaar is dat ze de 
ouderen van Hoogkarspel ook 
meenemen in het spektakel. 
“Ook voor de mensen die niet 
naar buiten kunnen hebben we 
een oplossing. Dit jaar doen we 
namelijk ook een rondje in Het 
Noorderlandhuis”. Als de men-
sen vrijdag op de markt tegen de 
klok inlopen vanaf circa 13.00 
uur komen ze de groep zeker 
tegen. Omdat het dit jaar het 5e 
jaar en dus een jubileum is, pro-
beren we nog een keer om achter 
het thema te komen. “Sjaak is dit 
keer letterlijk en figuurlijk de 
Sjaak”, wordt er gelachen. “Er zit 
ook een deel in de act die op een 
gegeven moment stierlijk verve-
lend wordt”. Ook krijgen we te 
horen welk thema het niet is 
geworden, maar daar hebben we 
dan weer niets aan. Er werd eer-
der gesproken over een Spaanse 
act met tomaten gooien, maar 
dat vonden ze achteraf toch niet 
zo'n goed idee. “Sjakie Knakie 

verruilt voor de zekerheid trou-
wens wel zijn aardbeien voor 
tomaten”, aldus de mannen.

Opvolgers
Ook roept het comité andere 
groepen op om zich aan te mel-
den. “Binnen 30 jaar gaan we 
zeker een keer stoppen en dit 

moet gewoon doorgaan”. De hui-
dige bezetting van de groep blijft 
zoals die is omdat ze gewoon 
geen keus hebben. “Ze mogen 
eruit maar dan moeten ze zelf een 
opvolger zoeken en die vinden ze 
niet”, lacht Meindert. Ook moet 
er gedronken worden en bij deze 
roept het comité vast op dat er op 

de hoek van de Julianastraat en 
de Keesmanlaan een biertje klaar 
moet staan!

Bij voorbaat alvast excuses
Kortom, aan het einde van het 
gesprek weten wij nog steeds niet 
wat nu precies het thema gaat 
worden. Wel laten ze weten dat het 

compleet anders gaat worden dan 
wat we van ze gewend zijn en of dat 
positief of negatief is, daar zijn wij 
ondertussen ook wel erg nieuws-
gierig naar. Tot slot geven ze alvast 
een 'Dotannetje' vooraf: “We heb-
ben nu al spijt. We hebben er heel 
veel zin in en bij deze bieden we 
vooraf alvast onze excuses aan”!

De act van het comité in 2017: op de rug van Duitse dwergen.  Foto: Gerrit Slagter.
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Kermisactie Westfriese 
gemeenten voor bewust 

alcoholgebruik
Na het nalevingsonderzoek en de 
cijfers over comazuipen die begin 
dit jaar bekend werden, pakken de 
gemeenten in Westfriesland door 
met de ‘Wie ben jij-campagne’ die 
zij gaan inzetten op alle Westfriese 
kermissen. De campagne is een van 
de acties om het alcoholgebruik on-
der jongeren te verminderen.

Kermis en alcohol
De kermiscampagne is opgezet vanuit 
het regionale programma In Control 
of Alcohol en Drugs. Alcohol en ker-
mis zijn in Westfriesland sterk met 
elkaar verbonden. Geen probleem, 
vinden de Westfriese gemeenten. 
Maar tijdens kermissen wordt vaak 
overmatig alcohol gedronken, ook 
door jongeren. Daarom zeggen de 
gemeenten: alcohol mag vanaf je 18e 
maar drink met mate, hou controle 
en hou het leuk. En drink tussendoor 
water. Tenslotte is iedereen gebaat bij 
een gezellige kermis.

Campagne
De bedoeling van de campagne is met de 
kermisgangers in gesprek te gaan over 
alcoholgebruik. Het campagnebeeld toont 
een frisse en een zieke emoticon. Het laat 
zien dat je een keuze hebt. Biertje? Gezel-
lig! Maar ben je bewust van hoeveel je 
drinkt en blijf helder en ‘In control’. Ben je 
ook de volgende dag fris genoeg voor 
school, je werk en/of het draaiende hou-
den van je gezin? … Jíj hebt de keuze!

Campagne kermis Hoogkarspel
De campagne is gestart in Bovenkarspel. 
Met Hemelvaart wordt de campagne 
voortgezet op de kermis in Hoogkarspel. 
Op het kermisterrein hangen spandoe-
ken met het campagnebeeld ‘Wie ben jij’. 
Zaterdag worden er waterflesjes uitge-
deeld met daarop hetzelfde campagne-
beeld en de tekst: ‘Wordt het al tijd voor 
een flesje water’. Medewerkers van het 
bedrijf LINK delen de waterflesjes uit en 
gaan in gesprek met jongeren en ouders 
over alcoholgebruik. 

Wij wensen u een hele gezellige kermistijd  
samen met kinderen, vrienden, familie en buren!
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Wij  wensen Hoogkarspel

een hele mooie kermis!

Wie zijn dit?
Herkent u zichzelf op deze foto?  

Stuur ons een e-mail en wij mailen u de foto toe.  
info@kermiskranten.nl



K E R M I S K R A N T  HO O G K A R S P E L  2 0 1 8 bladzijde 32

8 t/m 13
mei

HEMELVAART

IS KERMIS HOOGKARSPEL!

café de eerste aanleg
westerwijzend 1 hoogkarspel

18+

donderdag 10 mei

dj jesper
open vanaf 14:00 uur

19:00 uur

zaterdag 12 mei

rubberbootrace
13: 00 uur

dj’s buiten: Dolphin & peter
binnen: danio crespo & stuckinthecage

Woensdag 9 mei

dj cees weel
open vanaf 16:00 uur

21:00 uur

zondag 13 mei

Gezellig borrelen
open vanaf 15:00 uur

vrijdag 11 mei

Eerste deuntje
08:00 uur!

beschuit
fluiten

dj’s cees weel, dolphin & jesper

8 t/m 13
mei

HEMELVAART

IS KERMIS HOOGKARSPEL!

BANTAM
HOOGKARSPEL

de borrel van
ellen & pieter

20:00 - 21:30 bier, fris
& wijn van het huis!

ETEN & DRINKEN

GRAND CAFÉ

De Raedt
Gratis kermis

gadget!

dj
Dolphin

ETEN & DRINKEN

GRAND CAFÉ

De Raedt

dj
jeroen

De laatste
loodjes!

Voor de eerste
100 bezoekers.

DJ DANIO
CRESPO

stuck in
the cage

DJ DOLPHIN

KermispleinKermisplein
8 t/m 13

mei
HEMELVAART

IS KERMIS HOOGKARSPEL!

Donderdag 10 mei
15:00 uur

dj
cees weel

dj jesper

BANTAM
Streekweg 202 Hoogkarspel

Vrijdag 11 mei 
17:00 uur

zaterdag 12 mei
15:00 uur

dj
cees weel

dj
cees weel

zondag 13 mei
15:00 uur


