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Opa’s Laatste Kunsie
'straattheater' op de Hoogkarspelse Jaarmarkt
Voorbereidingen zijn in volle
gang, ideeën uitgewerkt, hersens gekraakt, de eerste vergadering zit erop. Dit is een
serieuze zaak voor de mannen
van Opa’s Laatste Kunsie.
Een groep enthousiastelingen van
rond de vijftig, een dwarsdoorsnede van verschillende Hoogkarspelse vriendengroepen, mannen die wel pap lusten van kermis. Ze plakken een paar extra
dagen aan de kermis vast door
het verzinnen van gekkigheid.
Humor dat armen en voeten
krijgt tijdens vergaderingen
(proost!) van nog lang niet uitgebluste puberbreinen.
Surprise-act
De voorbereiding begint al in
januari, dan worden de eerste
ideeën gelanceerd. In april, een
maand voor de kermis, gaan ze
pas echt los met vergaderingen in
diverse man caves. Het aantrekkelijkste idee zal dan 'serieus'
opgepakt worden om op kermisvrijdag tijdens de Hoogkarspelse
Jaarmarkt uit te voeren. Eerst
moet er gerepeteerd worden,
zodat op 31 mei vanaf 13.00 uu
alle neuzen dezelfde kant op
staan. Voor het zesde (!) jaar op
rij kan het marktpubliek dan getuige zijn van een surprise-act,
opdat Hoogkarspel 700 (HK700)
een kermis beleeft die in de annalen kan worden bijgeschreven.

Opa’s Laatste Kunsie zal op de Hoogkarspelse jaarmarkt vanaf 13:00 uur tegen de stroom in lopen.
Cees Raven
De jaarmarkt: een terugkerend
gebeuren tijdens de kermis in
Hoogkarspel, waar jong en oud
wandelt langs vele kraampjes in
het centrum van Hoogkarspel, op
de Nieuweweg, Keesmanlaan,

Julianastraat en Streekweg. Tijdens het gesprek met John de
Lange en Rob Noordeloos probeer ik een vinger achter hun
wilde plannen te krijgen, maar
niets is wat het lijkt, geen woord
komt over hun lippen, alles blijft

geheim. “Cees Raven was dé aanjager van deze groep. Twee jaar
geleden overleed hij plotseling,
maar hij lijkt nog steeds (van
boven) de regie in handen te hebben. In nagedachtenis van Cees
is Opa’s Laatste Kunsie geksche-

Foto: Fred Homan.
rend omgedoopt tot TheTributeToTheCeesBende. Cees´ originele en waanzinnige ideeën blijven op die manier voortbestaan.
Hij had immer de lachers op zijn
hand, vooral door zijn ludieke
vervolg op pag. 5

Wij wensen
iedereen een gezellige kermis!
Winkel van Sinkel Hoogkarspel

Kermis Hoogkarspel

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

Bij inlevering van deze bon:

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

7 oliebollen naturel of krenten voor 5 euro!
De groeten van Ben!
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Bakker heeft de stijl die bij jou past!
Geef je trap
een heel
ander look!

Industriële binnendeuren

Nu 15% korting!

Geef je woning
een nieuwe
uitstraling

Diverse tafels

Multigarant®
robuust eiken
planken vloer
Nu 27,95 p/m

Leverbaar in alle maten

Tafels al vanaf 499,-

2

Reno Stairs®
traprenovatie

12 overzettreden eiken,
1 uitlooptrede, 1 olie
(kleur naar keuze),
5 montagekit, 1 afwerkkit

695,-

Geldig t/m
28 mei 2019

p/pakket

25% korting! 25% korting!

bakkerdehouthandel.nl
Alle prijzen zijn incl. BTW, druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. De aanbiedingen gelden niet op lopende orders en offertes. *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
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Actie ‘IN CONTROL OF ALCOHOL’ op kermissen
De gemeente Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zetten ook
komend kermisseizoen een actie in om jongeren bewust te maken
van de gevolgen van alcohol. Na de waterflesjesactie van vorig jaar
kunnen jongeren nu meedoen aan verschillende tests om te ervaren
wat alcohol doet met je reactievermogen. De start was in het paasweekend tijdens de kermis in Bovenkarspel. De gemeente Enkhuizen
houdt de actie op Harddraverijdag.
De acties vinden plaats in de buurt van de uitgaanslocaties waar de kermis wordt gevierd. Op de eerstkomende
kermissen in Hoogkarspel en Wijdenes organiseert het bureau L!NK een vrijwillige blaastest. Daarnaast gaan zij met
jongeren in gesprek over alcoholgebruik.
Voorzichtig met alcohol, ook tijdens de kermis
Alcohol en kermis 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 is de boodschap:
alcohol mag vanaf je 18e maar drink met mate en neem tussendoor ook water. Zo hou je controle en hou je het leuk en
heeft iedereen een gezellige kermis!

Wie ben jij-Campagne

De kermisactie is onderdeel van de ‘Wie ben jij-campagne’ binnen het regionale programma In control of alcohol en drugs
en is een van de acties om het alcoholgebruik onder jongeren
te verminderen. Het beeld ‘Wie ben jij’ geeft twee keuzes weer:
een frisse smiley en een zieke smiley die laten zien dat je een
keuze hebt. Biertje? Gezellig! Maar ben je bewust van hoeveel
je drinkt en blijf helder en ‘In control’.

Column Drechterland
Beste lezers,
Het kermisseizoen staat weer voor de
deur; echt iets om naar uit te kijken!
Wijdenes trapt dit jaar het kermisseizoen van Drechterland af. Daarna volgt
de kermis van Hoogkarspel. Het belooft weer een groot feest te worden
vol ontmoeting en gezelligheid.
Ik spreek waardering uit voor iedereen
die dit mogelijk maakt; de kermisexploitanten, horeca-ondernemers, organisatoren van kermisborrels, de organisatie van de kermisbrunch in de
kerk, de mensen van de gemeente en
de politie en vele anderen.
De kermis hoort als Westfriese traditie
een feest te zijn voor iedereen. Ook dit
jaar betrekken we onze ouderen erbij;
de gemeente biedt samen met de organisator van de kermis de bewoners
van het Noorderlandhuis weer een
gezellig rondje kermis aan en natuurlijk mogen de bewoners in alle attracties. We hebben vorig jaar gemerkt dat
veel ouderen absoluut niet bang zijn
voor bijvoorbeeld een rondje in ‘de
zweef’.
Dit jaar krijgt de kermis wellicht een
extra feestelijk tintje vanwege Hoogkarspel 700 jaar. In elk geval staat de
‘booster’, de grootste kermisattractie
vorig jaar, weer in Hoogkarspel.

We vragen tijdens de kermis aandacht
voor overmatig alcoholgebruik. Dit
jaar komt daarom een team van LINK
naar de kermis. Wie dat wil kan een
blaastest doen en een test met een
alcoholbril om te ervaren wat alcohol
doet met je reactievermogen. Daarnaast zullen medewerkers van het
bureau LINK met jongeren in gesprek
gaan over alcoholgebruik.
Natuurlijk hoort een biertje erbij, maar
ik roep iedereen op het gezellig te
houden en ‘in control’ te blijven. De
afspraak is sowieso: onder de 18 geen
drank, ook niet tijdens de kermis.
Ik wens iedereen een geweldige kermis!
Michiel Pijl
Burgemeester Drechterland
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Kermis Hoogkarspel, dat wil je niet missen!
Een feest waar al weken, zo niet
maanden, van te voren door
jong en oud naar wordt uitgekeken: Kermis Hoogkarspel! Het
hele dorp bruist van de gezelligheid. Overal worden kermisborrels georganiseerd. Vaste
vriendengroepen zoeken elkaar
op. Hele familie's komen speciaal dit weekend in Hoogkarspel
samen om het feest te vieren.
Foto's zeggen vaak nog meer dan
woorden. Heb jij jezelf al op de
foto's in deze krant terug gevonden? Word je dit jaar vrolijk en
swingend vastgelegd door je
vrienden? In de volle kroeg, een
feestelijke tent, met een lekkere
borrel of een smakelijk stuk pizza? Met je vriendin of met je
(klein-)kinderen? Zou je die foto
volgend jaar wel in de Kermiskrant terug willen zien? Stuur ons
je mooiste afbeelding toe (minimaal 1 MB) op info@kermiskranten.nl o.v.v. Kermis Hoogkarspel
2019. Wij wensen iedereen een
heerlijke kermis toe! Veel plezier.
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Opa’s Laatste Kunsie - vervolg van 1
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optredens. Niet voor niets wordt
onze kermisact afgesloten op de
kermisborrel van zijn zussen
Reini en Mary en zijn vriendin
Anneke,” zegt Rob.
Gespierde mannen
“Je kunt toch wel iets prijsgeven?”
vraag ik. De twee mannen wisselen onderling een heimelijke
blik. “Nou, okay dan. Het wordt
dit jaar een tamelijk korte act.
Wel iets totaal unieks. Er is het
hele jaar hard getraind in de
sportschool, mooie gespierde
mannen, kerels in de bloei van
hun leven, zullen derhalve hun
gespierde torso’s showen. Het
publiek zal daarbij vocaal ook
niets tekort komen. Kijk en vergaap je,” aldus John. “Kom vooral
kijken als je daarna een mooie
anekdote of sterk verhaal op een
kermisborrel wilt vertellen.” Hij
eindigt: “Het duurt zesenvijftig
seconden, je verveelt je dus geen
minuut. Het belooft een exotisch
optreden te worden, een beetje
angstaanjagend maar wel degelijk
kindvriendelijk. Niemand zal (opzettelijk) worden gekwetst, want
de mannen zijn genderbewust en
multiculti, maar schuwen geen
enkel politiek gevoelig onderwerp
… Het gaat van gaar tot rauw.”
Tegen de stroom in
De totale act is dus voorbij voor
je het weet en lijkt in geen enkel

Het kermis in 2016 met Cees Raven, met blauwe muts. Hij had altijd de lachers op zijn hand.
opzicht op acts van voorgaande
jaren. De kermis zal wederom
trillen op zijn grondvesten, althans, voor even dan. Opa’s Laatste Kunsie zal op de Hoogkar-

spelse jaarmarkt vanaf 13:00 uur
tegen de stroom in lopen en diverse keren hun kunstjes vertonen. Wat hopen jullie bij de bezoekers van de jaarmarkt teweeg

Interieur Timmerwerkzaamheden

js!

ri
een scherpe p
Kwaliteit voor

Nieuw Lijstwerk,
Kozijnen, Deuren

Ver- of Aanbouw

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

te brengen? Wat is de meerwaarde van jullie act? Vermaak met
een lach en een traan? “Wij hopen dat het publiek in ieder geval
even blijft staan om te kijken en

Foto: Fred Homan.
misschien zelfs een grim- of glimlachje prijsgeeft,” aldus de heren.
Blauwe Reigers in actie. U bent
gewaarschuwd.
Fijne kermis!
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Speciaal voor de kermis
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Deze actie is geldig bij DEEN Hoogkarspel van
zondag 26 mei t/m zaterdag 1 juni 2019.
Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

veel plezier!

Amstel pils 30 cl.
krat 24 flesjes

50

Actieprijs per liter 1.32

9.

14.50
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Keukenstudio de Streek
wenst iedereen
een gezellige kermis.

Donderdag 30 mei
en vrijdag 31 mei
zijn wij gesloten.
Showroom
Oosterwijzend 44
1616 LD Hoogkarspel
Tel.: 0228 568 388
b.g.g. 06 25 416 056

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

www.keukenstudiodestreek.nl
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Speaker Aad Kors praat à la
Theo Koomen de rubberbootrace aan elkaar
Als op zaterdagmiddag 1 juni
a.s. even na 13.00 uur de rubberbootrace start, is ook speaker Aad Kors (69) op zijn post.
Hij is wederom ingehuurd om
het spektakel van origineel
commentaar te voorzien. Dat
gaat hem vast lukken want Aad,
woonachtig in Westwoud, zit
nooit om tekst verlegen. ‘Daar
kan ik ook niets aan doen’, zegt
hij bijna verontschuldigend.
‘Het praten gaat me gewoon
gemakkelijk af.’
Daar weten ze in Hoogkarspel
inmiddels alles van. Mede door
het spontane optreden van Aad
Kors is de rubberbootrace uitgegroeid tot een evenement waar
meer dan duizend mensen op af
komen. Op de hoek van de Westerwijzend en de Nieuweweg,
tegenover café De Eerste Aanleg,
zijn de stellages alweer opgebouwd. Per race strijden twee
deelnemers tegen elkaar. Met hun
rubberboot leggen zij het parcours over het water van de Wijzend af en wie als eerste aan de
bel trekt, gaat door naar de volgende ronde. Uiteindelijk blijft er
één winnaar over.
Houvast
Aad Kors praat het festijn aan el-

Positief commentaar
Aad straalt als speaker zelf ook
blijheid uit. ‘Het commentaar
moet positief, dan blijven de mensen ook positief. Als er even niets
gebeurt, kijk ik om me heen. Ik
zie dan bijvoorbeeld een bekende
man in het publiek. Die begroet
ik vriendelijk en vertel meteen
een leuke anekdote over hem of
zijn vader of moeder. Dan hebben
de mensen weer iets om over te
praten en te lachen. Tijdens de
pauzes loop ik altijd een rondje.
Maak her en der een praatje en
dat is weer input voor daarna.’

Speaker Aad Kors: ‘Het praten gaat me gewoon gemakkelijk af.’
kaar. ‘De organisatie vraagt
vooraf aan elke deelnemer informatie. Bijvoorbeeld over wat ze in
het dagelijks leven doen of wat
hun hobby’s zijn. Dat is voor mij
een eerste houvast want veel mensen die meedoen ken ik niet persoonlijk. Verder let ik op wat er
gebeurt en daar speel ik dan op in.’

‘Het blauwe water
van de Wijzend’
Belangrijk is dat de speaker enthousiasme uitstraalt. Aad knikt
bevestigend. ‘Dan roep ik bijvoorbeeld: ‘Mensen, zie ze daar nu
spartelen in het prachtige blauwe
water van de Wijzend’. Het mooie
is dat het water helemaal niet
blauw is. Het ziet zwart van de

Boetiek Ba-sta
wenst iedereen
een gezellige
kermis toe!
Wij staan weer
op de jaarmarkt
met leuke koopjes

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

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

Foto: Hoekstra Grootebroek.
prut. Maar de toeschouwers vinden zo’n uitspraak prachtig. En
dan geniet ik ook.’ Aad vertelt dat
hij van mensen en van gezelligheid houdt. ‘Dat komt met kermis
mooi samen. Dan zijn mensen
altijd blij en gaan ze leuk met elkaar om. Daar hoort ook een
borreltje bij. Zeg nou zelf: wat is
er mooier dan blije mensen?’

Wapperende haardos
De stijl van Aad roept herinneringen op aan de legendarische
sportcommentator
Theo
Koomen. ‘Vorig jaar won Rob
Reus. Die kende ik van Spirit
omdat ik daar wel eens bij het
eerste sta te kijken. Ik omschreef
hem als ‘die kleine dribbelaar van
Spirit met zijn wapperende haardos’. Ik realiseer me heel goed dat
ik mensen niet af moet katten en
dat kritiek opbouwend moet zijn.
Soms zeg ik bewust wel eens iets
stouts over iemand maar dat laat
ik meteen volgen door een positieve noot. Zo doe ik het en kennelijk slaat het aan, want ze vragen me elk jaar weer.’
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De grootste woonwinkel van Enkhuizen
met 2.000 m2 showroom

Combikast Cas
B 104 x H 180 x D 45 cm

€ 895,-

Voor

Bank Puck
Vele mogelijkheden
Zoals getoond € 2795,-

2-zits v.a.

€ 895,-

Shuffle
Vele mogelijkheden en kleuren
Hangende combinatie
Zoals getoond

€ 1675,Fauteuil Louis

Fauteuil Pien

Vele mogelijkheden

Verkrijgbaar in 5 kleuren

Vanaf

Voor

€ 499,-

€ 299,-

Bank Mischa
Vele mogelijheden
3-zits vanaf € 750,-

€ 650,-

51 x 176 x 49 cm

Voor

€ 695,-

Team Woonwinkel Westeinde wenst
Jeroen, Anita,
Eline en Dirk-Jan
iedereen een gezellige kermis toe!
2e matras

GRATIS

Preston Classic
70/80/90 x 190/200/210 cm

Vanaf

€ 695,-

50% korting

op grote maten

Hoofdkussen
Preston Kapok

Preston Basic
Complete set
120 x 200 cm

Vanaf

Vulling: 100% java kapok
Tijk: 100% katoen

€ 795,-

Voor

€ 29,-

Woonwinkel Westeinde

Openingstijden

Bedrijventerrein Schepenwijk
Dolfijn 7
Enkhuizen
T 0228 319 353

maandag
di t/m vr
vr koopavond
zaterdag

Wonen & Slapen

woonwinkelwesteinde.nl

13.00
09.30
19.00
09.30

-

17.30
17.30
21.00
17.00

uur
uur
uur
uur

GRATIS

TV-meubel Tooske

montage & bezorging

2-zits v.a
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Tijdens de
jaarmarkt
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Kermisbon

vrijdag 31 mei

Nog op zoek naar

veel leuke

een leuke kermis outfit?

aanbiedingen

Ontvang met deze bon

en 10% korting

15% korting op een

op de nieuwe

artikel naar keuze

collectie.

(m.u.v afgeprijsde artikelen).

Tot ziens bij Luna Fashion
Raadhuisplein 47 • 1616 AV Hoogkarspel
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4e Blauwe Reiger Plein Spektakel
in combinatie met de
57e Wielerronde van Hoogkarspel
Wat was het vorig jaar op de
eerste zondag van juli (2018)
weer een fantastische dag.
De hele dag door kregen alle
onderdelen van het programma veel bekijks. Ouders en
grootouders met kinderen en
kleinkinderen, fanfare liefhebbers, Kofferbakmarkt snuffelaars, mooi pannavoetbaltoernooi, 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 tijdje geleden. The Blue Devils kregen
de mensen in de goede sfeer.
De Snollebollekes en Ronnie
Ruysdael brachten gein en plezier. Een plein vol met mensen
ging uit hun dak.. Het pannevoetbaltoernooi was ook prima.

Dorpsfeest
Met dank natuurlijk aan
alle sponsoren die het evenement mogelijk hebben
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 2019 wederom een
dorpsfeest te organiseren.
Ook dit jaar
wordt het weer top!
Daarom natuurlijk de prolongatie van het Blauwe
Reiger Plein Spektakel.
Het vierde Spektakel
in combinatie met de
57e Wielerronde van
Hoogkarspel. Noteer 7 juli
2019 alvast in uw agenda
en kom met uw gezin,
vrienden op zondag naar
Hoogkarspel.

ZONDAG 7 JULI
OP EN ROND HET DORPSPLEIN IN HOOGKARSPEL
10.00 - 17.00 Braderie en kofferbakmarkt van Mikki
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13.30 - 16.00
Jeugd vermaak: laat je verrassen
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Van het bestuur
van de IJsclub Hoogkarspel
Dit jaar zal de laatste Wielerronde van Hoogkarspel
worden georganiseerd door de IJsclub Hoogkarspel en
dat betreuren wij natuurlijk. We worden geconfronteerd
met steeds hogere organisatiekosten en steeds strengere
veiligheidsmaatregelen rondom het evenement. De
gevraagde veiligheidsmaatregelen zijn overigens echt nodig
om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Daarbij wordt
het vinden van voldoende vrijwilligers om deze dag te kunnen
organiseren een steeds grotere uitdaging.

Sportcircuit

12.00 - 22.00 Terras, drankje, muziek,
foodmarket, demo’s en minikermis.
Op het plein wordt de horeca verzorgd
door Bantam en bij Van Dis is het terras
natuurlijk open. Ruud Burger staat er weer
met zijn barbecue. Er is weer lekker ijs van
Vivaldi, heerlijke poffertjes, pancakes
enzzz enzzz.

De IJsclub Hoogkarspel wil zich gaan focussen op haar
landijsbaan aan de Sluisweg. De IJsclub is daarover in gesprek
met de gemeente Drechterland. Het plan is om op de
landijsbaan meer soorten sport mogelijk te maken, waaronder
natuurlijk schaatsen met een goede winter. Als alles gaat
zoals de IJsclub verwacht, dan zal volgend jaar op een nader
vast te stellen datum een nieuwe traditie in het leven worden
geroepen op de landijsbaan. Een plezierige dag met sport en
spel, een kofferbakmarkt, muziek, een borrel en een hapje.

Het Blauwe Reiger Plein Spektakel
zal volgend jaar vast en zeker
wel weer plaatsvinden maar dan
zonder de wielerronde.

10.30 - 12.00 Wielerwedstrijd heren
Sportklasse/ Junioren

12.15 - 13.45 Wielerwedstrijd dames
Elite/Beloften/Amateurs/Junior

12.00 - 13.30 Optreden jubilerend Fanfare
en Drumband dr.Nuijens die vast en zeker
weer een weergaloos concert zal geven.
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13.30 - 14.00
Steen werpen
voor de jeugd
groep 3 t/m
8. Finale
om 13.50.
Aanmelden
op het plein
en gewoon
meedoen.
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15.00 Optreden van de Woodstockband
De Woodstockband geeft een voorproefje
op het nog te houden Woodstockfestival
op 24 augustus op de ijsbaan in
Hoogkarspel.

14.00 - 16.15
Wielerwedstrijd heren Elite/Beloften
14.30 - 16.00 Steenwerpen voor jong en
oud. Finale om 15.50. Aanmelden op het
plein en gewoon meedoen.

13.30 Optreden van de band Carrasco
De band Carrasco gaat je meenemen van
Pop Rock naar Soul; van Pop 70’ naar
Pop 00’; van R&B naar Hard Rock. De
zangeressen weten wat zingen is met
Souhern Drums, Liverpool Bass, Poolside
Keys en British Metal Guitar. Een gevoel
dat Carrasco wil delen met iedereen.

16.15 Optreden van Bob en de BlueBand.
Wederom mogen we Bob en de Blueband
welkom heten op het plein. Twee jaar
geleden speelde deze topband het dak
van het plein en dat gaat Bob met zijn
bandleden nog een keertje overdoen. Wat
een feest, wat een sfeer brengt deze band!
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16.00 - 22.00 DJ Cees Weel met tussendoor
op de Hollandse toer de Gebr. KO en dan
verder met de “Party Friex” en als afsluiter
dit jaar “Ouwe jongens krentebrood”
Iedereen kent deze uitspraak. Waarmee
gezegd is dat alles helemaal in orde is.
Kameraadschap, ons kent ons.
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Noteer alvast in uw agenda
Op 1e Pinksterdag 9 juni komt de wielerprofronde van NoordHolland door Hoogkarspel en langs het Raadhuisplein. De
verwachte doorkomst is tussen 14.30 en 15.00 uur. Er is een
premiesprint gepland langs het Raadhuisplein.
Op deze dag organiseert de IJsclub Hoogkarspel op het
Raadhuisplein een side-event Op 1e Pinksterdag van 13.00
tot 17.00 uur staan op het Raadhuisplein twee vertical bikes
opgesteld onder professionele begeleiding! Dus veilig! Het
wordt vast een machtige ervaring om eens vertikaal te fietsen!
Voor de liefhebbers organiseert de IJsclub Hoogkarspel van
13.00 tot 15.00 uur een competitie “vertical biken” vanaf
10 jaar en ouder ( je benen moeten lang genoeg zijn).
Inschrijven voor de competitie op locatie voor 14.00 uur.
Hoofdprijs: lunchbon van 25 euro te besteden bij restaurant
Van Dis.
Restaurant Van Dis,
Winfried Bakker en de
IJsclub Hoogkarspel
sponsoren samen de
aanwezigheid van
voormalig DJ Radio
presentator Ferry Maat die
het evenement muzikaal
zal omlijsten met een
stukje gezelligheid op het
Raadhuisplein. Laten we
vertrouwen op mooi weer.
Het terras van Restaurant
van Dis is in de buurt voor
een natje en een droogje.

Tot ziens op 7 juli a.s.
Dank aan allen die dit evenement mogelijk maken.
Dit evenement kan worden georganiseerd door de vele sponsors van dit evenement, de deelnemers aan de loterij; de vrijwilligers en
de inzet van het Comité Blauwe Reigers Plein Spektakel, het Bestuur van de ijsclub Hoogkarspel en Pieter Krijnzen van Bantam en Van
Dis Tevens is alle medewerking verkregen van de gemeente Drechterland.

Loterij met mooie prijzen
Ook dit jaar gaat een groot team vrijwilligers langs de huizen in Hoogkarspel om loten te verkopen om zodoende het Blauwe Reiger
Pleinspektakel mogelijk te maken. Door de loterij en samen met de vaste sponsors is het organisatiecomité weer in staat om dit dorpsfeest
vorm te geven. NB: De trekking van de loterij zal zaterdagmiddag 6 juli plaatsvinden en de uitslag wordt via Facebook en de Rotonde
bekend gemaakt. De eerste, tweede en derde prijs is een minuut gratis winkelen bij Albert Heijn Hoogkarspel. Verder natuurlijk nog
veel meer prijzen.

Verdere informatie:
www.blauwereigerpleinspektakel.nl - www.ijsclubhoogkarspel.nl (nieuws)
via facebook: blauwereigerpleinspektakel
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Streker Tegelhuis wenst iedereen
een fijne kermis!
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Wij zijn
donderdag 30 en
vrijdag 31 mei
gesloten

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

www.strekertegelhuis.nl
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Verkeersschool

KEVIN KOK
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Hoogste slagingspercentage

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

herexam

landelij

k gemid
delde 4
0%

Leren autorijden is meer dan je rijbewijs halen!

Verkeersschool KEVIN KOK
info@kevinkok.nl
Telefoon 06-23 03 41 42
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Kermis Hoogkarspel barst los bij SC Spirit’30!
Woensdag 29 mei is het weer zover: het ‘Voetvolley Notariskantoor Van der Tuin toernooi’ bij
voetbalvereniging SC Spirit’30.
Toen Alfred Duijn en Frank
Groot in 2008 met het initiatief
kwamen om bij Spirit een voetvolleytoernooi op te zetten kon
niemand vermoeden wat voor
succes dit zou gaan worden. We
zijn inmiddels 12 jaar verder en
het toernooi is inmiddels uitgegroeid tot een regionaal bekend
evenement.
Elk jaar groot succes
Elk jaar trekt het toernooi honderden spelers en toeschouwers naar
de voetbalvelden van Spirit. Naast
de strijd om de wisselbeker van de
voetvolley wordt een voetbalclinic
voor de jeugd georganiseerd.
Jong team
Alfred zit niet meer in de organisatie, maar Frank laat weten dat
hij jonge mensen om zich heen
heeft verzameld – Maik van Dijk,
Kim Noordeloos, Pieter Laan en
Mike Onneweer - die samen een
goed team vormen, zodat het
evenement nog jaren mee kan!
Vaste prik
De datum staat ook elk jaar vast:
de woensdagavond vóór de start
van de Kermis in Hoogkarspel.
Ook dit is een schot in de roos

Ook aan de jeugd wordt gedacht.
gebleken. Inmiddels staat dit bij
iedereen in zijn geheugen gegrift
en associeert het voetvolleytoernooi van Spirit met de Hoogkarspelse kermis. En andersom!

Strijd en plezier gaan samen
Sportieve strijd en plezier gaan deze
avond hand in hand. Vrienden, familie en toeschouwers treffen elkaar
op het veld of in de opgebouwde

tenten waar een drankje gehaald
kan worden. Als het sportieve gedeelte aan zijn eind is gekomen en
de duisternis zijn intrede doet zoeken velen kantine ’t Houg op – bij

mooi weer is mogelijk het nieuwe
terras open - waar het echte feest
kan losbarsten en iedereen uitkijkt
naar de vier dagen die daarop volgen: Kermis Hoogkarspel!

SCHUIFDEURKASTEN | INLOOPKASTEN
VLOEREN | MEUBELS OP MAAT
RAAMDECORATIE | TRAPRENOVATIE

ONTWERP UW
EIGEN MEUBEL OF
KAST OP MAAT!
Iedereen op de foto!

B y Re us

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

Dave

Jim

Mike en Maik van de organisatie.

Foto's: Gerrit Slagter.
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30 mei, Hemelvaart = Burgpop

Wat in 1989 begon als een kermisborrel in de achtertuin van de familie Burgmeijer
is uitgegroeid naar een waar popfestival. Door regelgeving is de opzet sinds 2011
gewijzigd en hebben we onze traditie voortgezet op de ijsbaan van Hoogkarspel.

De 30ste editie van Burgpop staat voor de deur.

Wat gebleven is op deze 30-ste versie van Burgpop zijn de grote groepen mensen die van
alle windstreken als een soort reünie naar Hoogkarspel komen. Een samenzijn voor jong
en oud, met traditiegetrouw mooi weer. Ook dit jaar met diverse bandjes en DJ Gumbold.

Vele vaste gezichten vermaken zich prima.

Met traditiegetrouw mooi weer.

Burgpop, vertier voor jong en oud.

Aquastop Witgoedservice
geen voorrijkosten

Foto's aangeleverd.

Colofon

KERMISKRANT HOOGKARSPEL
Druk, verspreiding en opmaak:
Uitgeverij ‘De Nederlandse’
postadres: Schoutsland 5, 1619 DM Andijk
bezoekadres: Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon: (0228) 59 36 05 e-mail: info@streker.nl
Foto’s:
Koos Dol Peter Ligthart Olga de Boer
Wil Reus Henk van der Veen Hoekstra Grootebroek

Blijvend & gratis
inmeten
inductiekookplaat!

Inbouwapparaten, witgoed
Reparatie, verkoop, onderdelen
Ook voor bedrijven en instellingen

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

Redactie:
Peter Ligthart Piet Reus Trude Buysman Olga de Boer
Ank v.d. Thiel Koos Schipper Lilian Peerdeman
© 2019 De Nederlandse
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Kermisbrunch Hoogkarspel verbindt mensen
De kermisbrunch in de RK
Laurentiuskerk aan de Streekweg is inmiddels een vast
onderdeel van de kermis
in Hoogkarspel. Op Hemelvaartsdag, 30 mei, staat de
brunch alweer voor de negende keer op het kermismenu.
Voor het organiserend comité
is het steeds spannend hoeveel mensen erop afkomen én
of er voldoende eten is voor
iedereen. ‘Want’, licht Antoinette van Westen toe, ‘het is
een samenwerking tussen de
organisatie en de bezoekers.
De bedoeling is dat iedereen
ook iets meeneemt zodat de
aanwezigen van elkaars gerechten kunnen genieten.’
De organisatoren hebben er
vertrouwen in dat het ook in
2019 een gezellig evenement
wordt. Direct na afloop van de
kerkdienst, omstreeks 11.00
uur, treffen zij de laatste voorbereidingen. Henk Engeringh:
‘Dan verplaatsen we nog wat
stoelen, hangen slingers en ballonnen op en zetten het eten en
de kinderspelletjes klaar.’ Antoinette vertelt dat het comité het
brood, kaas en vleesbeleg regelt. ‘De Fair Trade groep
Hoogkarspel zorgt voor de
drankjes. Vanaf kwart over elf
komen de mensen binnen met
hun etenswaren.’

meebrengen. Heeft de organisatie
daar suggesties voor? Zeer zeker!
‘Appeltaarten, pastasalades, gevulde eieren, wraps, cupcakes,
slaatje, vruchtenbowl’, klinkt het
van diverse kanten. Henk hoort
het lachend aan. ‘Keuze genoeg,
toch?’ Na twaalf uur wordt er ook
een borreltje getapt. Het is tenslotte kermis. ‘Maar wel met
mate’, zegt Paulien Musman. ‘Er
is ook livemuziek. Theo en Margret de Groot komen langs met
accordeon en zang. Verder treden
de plaatselijke singer-songwriters
Sven Reus en Jente Schipper op.
Dat draagt zeker bij aan verhoging van de sfeer.’

Het organisatiecomité heeft alle vertrouwen in een geslaagde kermisbrunch. V.l.n.r.: Danique Out,
Antoinette van Westen, Nico Kok, Yvonne Boon, Henk Engeringh, Paulien Musman, Bernadette de
Wit, Petra de Jong, Marleen Kroezen. Jaap Braakman ontbreekt.
Foto: Hoekstra Grootebroek.
Saamhorigheid
Iedereen zoekt een plekje, pakt
wat hij of zij lekker vindt en zoekt
elkaar op voor een praatje. Vorig
jaar waren er ongeveer 400 volwassenen en 100 kinderen. ‘De
brunch verbindt mensen van alle
leeftijden en dat is precies de
bedoeling’, aldus Antoinette. Die
saamhorigheid is ook van toepassing op de organisatie zelf. Het
draaiboek bewijst zijn dienst, de

taken zijn verdeeld en iedereen is
enthousiast.
Oproep voor vrijwilligers
Een aandachtspunt is het vinden
van vrijwilligers om de kinderen
te begeleiden bij de spellen. Antoinette: ‘De jeugd eet ook mee.
Voor hen is er een kinderbuffet
en via Fair Trade hagelslag en zijn
er spekjes. Ook verwarmen we
worstjes op een campinggasstel.

Maar de kinderen willen ook actief bezig zijn. Ook dat kan gewoon in de kerk. We zetten een
spellencircuit uit. Daar is wel wat
begeleiding bij nodig. Heel graag
zouden we hiervoor nog wat aanmeldingen binnen krijgen. Mailen
kan naar info@kermisbrunch.nl.’
Ook een borreltje
Als gezegd wordt er van de mensen verwacht dat zij zelf ook eten

Collectebus
Tegen 13.00 uur loopt de kermisbrunch op zijn einde. ‘Er staat een
collectebus waarin mensen een
vrijwillige bijdrage kunnen doen’,
vertelt Paulien. ‘We maken toch
wat kosten en het zou mooi zijn
als we quitte draaien.’ ‘Tenslotte
moet er worden opgeruimd’, beseft Nico Kok . ‘Maar ook dan is
er die verbondenheid. De ervaring leert dat veel bezoekers ons
een handje helpen.’ Voor de organisatie zit het werk er dan op.
Waar de één lekker naar huis
gaat, heeft Danique Out andere
plannen. ‘Het einde van de
brunch valt ongeveer samen met
de start van Burgpop dus ik ga
rechtstreeks door naar de ijsbaan.’
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AL 40 JAAR DÉ SPECIALIST
OP HET GEBIED VAN
KUNSTSTOF KOZIJNEN!

Gespecialiseerd in:
• Ramen
• Voordeuren
• Schuifpuien
• Dakkapellen
• Gevelbekleding
• Verandadaken
Kunststof kozijnen

• Raamdecoratie

Onderhoudsvrij

Bel: 0228 - 51 86 66

31-5 & 16
zijn wij gesl
oten.
We wensen
iedereen
een gezellige
kermis!

PROOST!

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

laankozijnen.nl
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Rebecca Hagelaars

Rob Dekker

M 06 235 847 31

M 06 143 711 94

Hét NVM-kantoor van deze streek!

FEESTELIJKE KERMIS
Wegens ons 5-jarig jubileum en
onze verhuizing zijn wij dit jaar
feestelijk gestart!
Namens alle medewerkers
wensen wij u een leuke kermis
met veel gezelligheid en een
lekkere borrel!

Onze nieuwe locatie
aan Raadhuisplein 51
te Hoogkarspel

ONLANGS VERKOCHT O.V.

BURG. BRANDERSTRAAT 13

HOOGKARSPEL

ONLANGS VERKOCHT O.V.

MAJORAAN 26

HOOGKARSPEL

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!

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

www.streekgoed.nl

LAVAS 22

HOOGKARSPEL

WINACTIE!
LIKE onze Facebookpagina,
DEEL onze actie en MAAK KANS
OP EEN ETENTJE VOOR
4 PERSONEN t.w.v. € 200,-!

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 zijn gespecialiseerd in
 Verkoop
 Taxatie
 Aankoop
 GRATIS waardebepaling

ONLANGS VERKOCHT O.V.

Deze actie loopt tot dinsdag 4 juni 2019.

WIL JE MEER KANS MAKEN?
Tag de personen die je mee uit
eten wilt nemen.

Funda beoordeling:
VERKOOP

9,2

Streekgoed Makelaardij
Raadhuisplein 51
1616 AV Hoogkarspel

AANKOOP

9,8

T 0228 71 23 23
E info@streekgoed.nl

Like ons op Facebook

E
NIEUW E!
I
LOCAT
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Kermis vieren met de
bewoners van Noorderlandhuis
Echte Westfriese tradities viert Wilgaerden ook in haar woonzorgcentra.
Zo ook de beruchte kermissen. En hoe
mooi is het dat in Het Noorderlandhuis
in Hoogkarspel daar ook door de plaatselijke kermisexploitanten en gemeente
gehoor aan wordt gegeven.
Want op zondag 2 juni komt burgemeester Pijl van de gemeente Drechterland
kermis vieren met de bewoners van Woonzorgcentrum Het Noorderlandhuis.

Dit weekend Hortensia Feest
met heel veel aanbiedingen!
SIA
HORTEN
BOEREN
w
, rose en blau
rood
per stuk 9,75

3 voor 20,00

EVERBLOOM HOR
TENSIA
doorbloeiend
e hortensia
per stuk 13,50

Samen de kermis over
Activiteitenbegeleider Brenda Uitentuis is
enthousiast: ‘Vorig jaar zijn onze bewoners

zelfs nog in de zweefmolen geweest met
de burgemeester. In navolging van het
enthousiasme dat uit dit bezoek ontstond,
hebben de burgemeester én de kermisexploitanten onze bewoners dit jaar wederom uitgenodigd. De bewoners gaan samen
met de burgemeester de kermis over en ze
kunnen dan touwtje trekken, langs de
snoepkraam voor een zuurstok of spek en
langs alle andere attracties. Ik ben benieuwd wie er dit jaar de attracties weer in
durft. Na afloop is er nog de gelegenheid
om in het restaurant een kopje koffie/thee
met een oliebol te nuttigen.
We hebben er nu al zin in!

DIVERSE
PLUIMHORTENSIA’S
c3
pot
per stuk 12,50

3 voor 25,00

3 voor 27,50

KOM EN KIJK OP, DEZE AANBIEDINGEN ZIJN
GELDIG OP VRIJDAG 24 EN ZATERDAG 25 MEI
kijk ook op www.dehortensiagroothandel.nl
P.J.Jongstraat 70 • 1614 LG Lutjebroek
(0228) 520 217 • 06-23 46 61 24

Burgemeester Michiel Pijl met een van de bewoners.

Foto: Brenda Uitentuis.
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Fijne Kermis bij De eerste
Aanleg & Bantam: voor jong en oud!
Hét feest van Hoogkarspel waar we elk
jaar weer naar uitkijken is de Kermis.
“Een groot feest waar jong en oud zich
kunnen vermaken. Aan de voorbereidingen zal het niet liggen. Wij wensen
iedereen dan ook weer een geweldige
kermis toe!”
De kermis begint voor ons al op dinsdag de
28e in het voorcafé van Bantam met de
kermisborrel van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op woensdag vieren we de eerste avond in
de Eerste Aanleg. Als de Kermis dan officieel start op Hemelvaartsdag, donderdag 30
mei staat het hier bol van de activiteiten.”
Samen maak je het feest
Tijdens de kermis is er van alles te doen.
Zowel bij Bantam als De Eerste Aanleg is
er gezorgd voor volop activiteit en gezelligheid. Het hele team staat klaar om er
met de kermisgangers samen een schitterend feest van te maken. Want kermis in
Hoogkarpel, dat vier je samen!
Bands en DJ’s
Diverse bands zullen optreden. Samen met
de Booming Piano’s en de Surphonics worden het geweldige avonden. Kom ook
luisteren naar The Cats Aglow en feest mee
met ‘Dansado en de Feestneger’. Daarnaast
zijn er diverse DJ’s die komen draaien. “Om
wat namen te noemen: we verwachten DJ
Jeroen en DJ Cees Weel, DJ Dolphin en DJ
Danio Crespo. Tel daarbij op zanger Mi-

Kermis Hoogkarpel is een feest voor jong en oud.
chael Nobbe, zangeres Marlyn en het duo
Joyride en iedereen weet dat het swingende
feesten worden.”
Kermisbodem
Er is voldoende activiteit en voor ieder wat
wils. Met een speciaal Kermismenu wordt
er ook voor de inwendige mens gezorgd.
“Speciale ’makkelijke’ maar overheerlijke
gerechten uit eigen keuken zijn te verkrijgen. Pizza’s en pastagerechten zijn onze

Frank Raven en
Frank Zwagerman

“De Franken van Kantoor Kersten
wensen iedereen een hele
plezierige kermis toe!”
Wij helpen u, samen met ons betrokken team, graag
verder met uw administratie en belastingaangiftes.
Neem na de kermis eens contact met ons op voor een
vrijblijvend gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

RB-BELASTINGADVISEURS
www.kantoorkersten.nl

RB-BELASTINGADVISEURS
www.kantoorkersten.nl
RB-BELASTINGADVISEURS
www.kantoorkersten.nl

info@kantoorkersten.nl
tel: 0228-511319

info@kantoorkersten.nl
tel: 0228-511319

info@kantoorkersten.nl
tel: 0228-511319

specialiteit, maar een plate met biefstuk
en friet is ook echt een aanrader. Zorg voor
een goede bodem, dan houd je het feesten
langer vol.”

restaurant. “Omdat wij vinden dat kermis
een feest moet zijn voor iedereen, hebben
we ook aan iedereen gedacht. Kom, kijk en
geniet mee.”

Oudere jeugd welkom
Kermis alleen voor jonkies? Echt niet!
Speciaal voor iedereen vanaf ca. 40 jaar is
er tussen 23 en 2 uur (de volgende ochtend) gezorgd voor muzikaliteit en gezelligheid in de tent aansluitend aan het

Gratis toegang
De gehele kermis is de toegang gratis op
het Kermisplein en Peperonata. De zaal
tot 23 uur gratis toegang. Op de posters is
precies terug te vinden wie, wat & waar.
Maar overal maken we er een feest van!

Uitverkoop
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Nu met liefst 1.300,- jubileumkorting!
Nu met liefst 1.300,- jubileumkorting!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
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dikke, comfortabele
en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een eleklos verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elektrisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf € 3.095,00
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf € 3.095,00
vanafNU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL: voor € 1.795,00.
voor € 1.795,00.
NU- GRATIS
MET SPLITUITVOERING
€ 250,00 EXTRA
€ 999.VAN DE VOORDEEL:
TOPPER (T.W.V. 150,00) Overtuig uzelf bij:
- GRATIS
SPLITUITVOERING
DEECO
TOPPER
(T.W.V. 150,00) Overtuig uzelf bij:
- € 100,00
KORTING OPVAN
DE RF
AFSTANDSBEDIENING!
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Wij wensen Hoogkarspel

een hele mooie kermis!

KERMI SK R ANT HOOG K AR SPEL 2 0 1 9

CaféWesterwijzend
De Eerste
Aanleg
1 Hoogkarspel

BANTAM
Streekweg 202 Hoogkarspel
di.

WOENSDAG 29 MEI

28

OPEN VANAF
16:00 UUR

INDRINKAVOND MET DJ CEES WEEL
DONDERDAG 30 MEI

OPEN VANAF
14:00 UUR

DJ JESPER

20:00 UUR

31

08:00 UUR EERSTE DEUNTJE!
WK BESCHUITFLUITEN

16:00 UUR

ZAAL

22:00 uur

PEPERONATA
23:00 uur

KERMISPLEIN

17:30 UUR

HEMELVAART

IS KERMIS HOOGKARSPEL!
28 mei t/m 2 juni

DJ JEROEN
VRIJ DRINKEN VAN 20:00 TOT 21:30 UUR (BIER, FRIS, WIJN & JILLZ)
dj
cees weel
dj
dolphin

BLUE STAR

zanger michael nobbe

THE CATS AGLOW

ZAAL

22:00 uur

MEI

PEPERONATA

ZAT.

KERMISPLEIN

1

DJ’S JESPER EN DOLPHIN

2019

DE KERMISBORREL VAN BANTAM

KERMISPLEIN

30
VRIJ.

VRIJDAG 31 MEI

23:00 uur
16:00 UUR

BOOMING PIANO’S ceesdjweel

ZAAL

dj
DOLPHIN

22:00 uur

JUNI PEPERONATA

ZANGERES MARLYN

VANAF 13:00 UUR

ZON. KERMISPLEIN

THE SURPHONICS

S

23:00 uur

OPGEVEN KAN BIJ
DE EERSTE AANLEG
EEN NIEUW
BUITEN\DJ’S PETER
SPECTACULAIR SPEL!
EN DANIO CRESPO
BINNEN DJ JESPER

RUBBERBOOTRACE
BIERMARIONET

18+

HEMELVAART

IS KERMIS HOOGKARSPEL!
28 mei t/m 2 juni

2

JUNI

15:00 UUR

ZAAL

21:00 uur

dj
cees weel
dj
DANIO CRESPO

DUO JOYRIDE

ZATERDAG 1 JUNI
ER AAD KOR

2019

DO.

MEI

19:00 UUR

MET SPEAK

åde raedt

MEI

21:00 UUR

bladzijde 28

Dj cees weel

DJ JEROEN

De gehele kermis gratis toegang
op het kermisplein & peperonata. 16+
de zaal tot 23:00 uur gratis toegang!
Het team van bantam wenst jullie een fijne kermis!

ZATERDAG 5 OKTOBER
IJSBAAN HOOGKARSPEL

In een oergezellige feesttent. (Nabij sporthal de Sluis /op de Sluisweg).
Waarbij de sfeer heerst van een heus Beiers Bierfest, maar dan vlak bij je thuis!

Avondvullend programma
van 17:30 uur tot 23:30 uur.
Inclusief:
Beierse wurst en kaseplatte, bretzels,
gegrilde kip, currywurst mit kaiserbrot.

Inclusief:
Inclusief:
Inclusief:
Basis pakket
Basis pakket
Basis pakket
1 liter bier, frisdrank of 2 liter bier, frisdrank of 3 liter bier, frisdrank of
0.5 liter wijn
1 liter wijn
een 1.5 liter wijn
per persoon.
per persoon.
per persoon.

Kaarten verkrijgbaar per halve tafel van 4 personen of per hele tafel van 8 personen.
Koop je tickets in één keer om zeker te zijn dat je bij elkaar zit.
Tickets zijn alleen online verkrijgbaar op http://www.bantam.nl/club/tickets.

