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Met wat voor act komt het 
comité dit jaar tijdens kermis 
op de proppen? Dat de man-
nen iets goed geheim kunnen 
houden is een feit, want zelfs na 
uren interviewen en het nodige 
bier hielden ze de lippen stijf 
op elkaar. Met een paar kleine 
tipjes van de sluier kunnen zelfs 
wij er niets van maken, maar 
wellicht hebben jullie een idee?

Van Schotse pipe band tot 
levende achtbaan tot ?
Cees Raven, Meindert Homan, Rob 
Noordeloos en Sjaak Buis begon-
nen in 2014 met hun act tijdens de 
jaarmarkt. Dit omdat de jaarmarkt 
volgens de mannen wel wat ‘peper’ 
kon gebruiken. Hiernaast is een 
hele belangrijke reden dat ze iets 
wilden doen om de mensen te laten 
lachen. Ze begonnen in 2014 als 
Schotse pipe band. Het jaar daarna 
stonden de mensen al op tijd te 
wachten omdat ze benieuwd waren 
wat dit keer de act zou zijn. Kort-
om, missie geslaagd en de mannen 
konden er niet meer onderuit. 
Vorig jaar kwamen ze met in totaal 
15 man als levende achtbaan met 
geluid en al de jaarmarkt op. En aan 
alles werd gedacht:   tegelijk naar 
links en naar rechts, de bekende 

Kermiscomité Opa’s laatste kunsie
Het best bewaarde  

geheim van Hoogkarspel kermis
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 Kermis

Is de trein ook een hint voor de act tijdens de Jaarmarkt?  Foto: Koos Dol.

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

Kermis in Hoogkarspel
Voor u ligt de tweede editie van de Kermiskrant van Hoogkarspel. 

Een krant vol foto's en verhalen. In de loop der jaren zijn al heel wat 

kermisgangers op de foto gezet. De kermis van Hoogkarspel is in 

combinatie met de jaarmarkt een uniek gebeuren in het dorp van de 

Blauwe Reigers. Adverteerders komen goed tot hun recht in deze krant: 

een mooie mix van verhalen, foto’s en advertenties. De kermis van 

Hoogkarspel gaat door als één van de gezelligste kermissen van West-

Friesland. Van heinde en verre komen oud-plaatsgenoten naar hun 

geboortedorp om de kermis mee te maken.

Wij hopen dat iedereen er weer een mooi feest van zal maken!

Met dank aan allen die foto's hebben ingestuurd.

Namens het team van de Kermiskrant, Peter Ligthart

vervolg op pag. 3
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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  do 19.00-21.00
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kwast voor een gratis ritje kwam tevoor-
schijn en een pak vla kon prima door als 
braaksel, want er zijn natuurlijk ook mensen 
die ziek worden in een achtbaan.

Uit alle hoeken en gaten
Het idee van achtbaan hebben de mannen 
gezien op internet, dus deze was bij wijze 
van spreken ‘gestolen’. Dit jaar komt het 
comité met totaal iets nieuws wat nog niet 
eerder is vertoond. “We zijn sowieso weer 
met een grotere groep en de enige hint die 
we geven is: Las Vegas”, vertellen de heren. 
“Denk aan een soort van flashmob. Nie-
mand weet wat er gaat gebeuren of vanuit 
welke hoek er iets komen gaat. Eén ding 
staat vast: wij kunnen uit alle hoeken en 
gaten tevoorschijn komen”! Kortom, rond 
13.00 uur gaat het gebeuren op de jaarmarkt 
en de bekende tip voor de mensen die willen 
komen: “Wij gaan met de klok mee, dus de 

mensen moeten tegen de klok in lopen”. 
Meer tips wil comité Opa’s Laatste Kunsie 
niet vrijgeven. Ook wordt tijdens de act de 
Gouden Reiger meegenomen: de trofee die 
tijdens kermis te winnen is. Aan wie de 
trofee dit jaar wordt uitgereikt is ons nog 
niet bekend, maar komt wel iemand toe die 
zich verdienstelijk heeft gemaakt aan de 
gemeenschap van Hoogkarspel. Vorige jaren 
was de Gouden Reiger in handen van de 
burgemeester en in die van Pieter Krijnzen.

Tips zijn welkom
Ludieke ideeën zijn meer dan welkom. 
Daarom willen Cees, Meindert, Rob en 
Sjaak dan ook de jeugd oproepen om met 
unieke acts en ideeën te komen voor de 
komende jaren. Het comité heet dan wel 
opa’s Laatste Kunsie, maar voorlopig gaan 
de kunsies van de heren tijdens kermis 
Hoogkarspel gewoon door!

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! 

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

van 3 t/m 7 mei 
20% korting 

op de gehele 
collectie

uitgezonderd 
basis en accessoires

Wij staan 
weer op de 
jaarmarkt 
met leuke 
koopjes!

Reparatie en verkoop 
                   van computers.

Nieuweweg 82 | 1616 BE  Hoogkarspel | 06 - 442 17 529 | www.itwfo.nl

Reparatie en verkoop 
                   van computers.

Nieuweweg 82 | 1616 BE  Hoogkarspel | 06 - 442 17 529 | www.itwfo.nl

Reparatie en verkoop 
                   van computers.

Nieuweweg 82 | 1616 BE  Hoogkarspel | 06 - 442 17 529 | www.itwfo.nl

Reparatie en verkoop 
                   van computers.

Nieuweweg 82 | 1616 BE  Hoogkarspel | 06 - 442 17 529 | www.itwfo.nl

Reparatie en verkoop 
                   van computers.

Nieuweweg 82 | 1616 BE  Hoogkarspel | 06 - 442 17 529 | www.itwfo.nl

Kermiscomité Opa's Laatste Kunsie proost vast op de kermis.  Foto: Koos Dol.
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Boerhaaveplein 6, 
1611 EP Bovenkarspel 
Tel.: 0858774182 
info@pc-outletshop.nl 
info@wesito.nl 

Het adres voor uw 
 computer hardware en 

 randapparaten. 
Veel keus, diverse merken, lage prijzen en  

goede service. 
Ook voor reparaties, onderhoud en  

systeembeheer. 

www.pc-outletshop.nl 
www.wesito.nl 
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OP = OP

GRATIS 
POLSBAND*

BIJ EEN KRAT AMSTEL BIER

Amstel pils 30 cl. 
krat 24 fl esjes
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9.95
per krat

DEZE ACTIE IS GELDIG 
VAN MAANDAG 2 T/M 

ZONDAG 8 MEI IN 
DEEN HOOGKARSPEL

* Max. 6 per persoon, op=op.
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Streekweg 353  |  Hoogkar spel  

T. 0228 - 563 053

www.strekertegelhuis.nlKijk voor alle openingstijden 
op onze website

Fijne Kermis!

Donderdag 5 en  
vrijdag 6 mei 
zijn wij  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 7

6 & 7 mei zijn wij gesloten.We wensen iedereeneen gezellige kermis!
PROOST! 

Gespecialiseerd in:

• kunststof & aluminium kozijnen

• terrasoverkappingen & carports

• serres & aanbouwen

• dakopbouwen & dakkapellen

• gevelbekleding

• vouw- en schuifsystemen

AL 35 JAAR DÉ SPECIALIST

OP HET GEBIED VAN

KUNSTSTOF KOZIJNEN!

35
J A A R

Bel: 0228 - 51 86 66

PROOST! PROOST! 

Dennis 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

www.laankozi jnen.nl

Voor de zesde keer alweer 
wordt tijdens de kermis in 
Hoogkarspel de Kermisbrunch 
georganiseerd. Het is, zo lang-
zamerhand, een traditie gewor-
den dat het hele dorp de kermis 
begint met een gezellige brunch 
in de RK. Laurentiuskerk. Jong 
en oud ontmoeten elkaar onder 
het genot van een drankje en 
een hapje. Vanaf de eerste edi-
tie, vijf jaar geleden, is het suc-
ces alleen maar toegenomen. 
Ook dit jaar hebben de organi-
satoren van de brunch weer hun 
uiterste best gedaan om er een 
groot feest van te maken.

Rood-Wit-Blauw
Omdat de Kermisbrunch dit jaar 
op Bevrijdingsdag valt,  zal de 
brunch ook een rood, wit, blauw 
tintje krijgen. In de aankleding en 
bij de spellen zal dit zichtbaar zijn. 
Ook dit jaar starten we om 11.15 
uur in de Laurentiuskerk te Hoog-
karspel. We beginnen met koffie en 
thee. Daarnaast zorgt de organisa-
tie voor broodjes en beleg. Net als 
andere jaren nodigen we de bezoe-
kers weer uit om een eigen culi-
naire bijdrage te leveren. Dit kan 
van alles zijn, denk hierbij bijvoor-
beeld aan cupcakes, een slagroom-

taart, mon choutaart, tulband, sa-
lade, vers fruit,  of wat men maar 

kan bedenken. Heel Holland bakt, 
haalt het vaak niet bij wat er in 

Hoogkarspel op tafel staat! Na kof-
fietijd zal er ruimte zijn voor een 

borreltje met gezellige muziek op 

Zesde 
Kermisbrunch in Hoogkarspel!

vervolg op pag. 9

Naast de vele soorten brood is het fantastisch wat er elk jaar weer aan zelfgemaakte lekkernijen wordt meegebracht.  Foto: Peter Waterman.
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Wij zetten 
   de bloemetjes buiten!Wij zetten 
   de bloemetjes buiten!

info@hovenierkenter.nl
www.hovenierkenter.nl
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* Rouw- en trouwvervoer

* Zittend ziekenvervoer

* Klein busvervoer

* Rolstoelvervoer

Stedebroec: 0228-512500
De Tocht 6, Postbus 85
1610 AB  Stede Broec

Fax: 0228-518564 

E-mail: taxicentralewestfriesland@hetnet.nl
Internet: www.taxicentralewestfriesland.nl

de achtergrond. Omdat Drechter-
land een fairtrade gemeente is, sluit 
de werkgroep “Fairtrade Drechter-
land” zich ook dit jaar weer aan bij 
de organisatie om bewust de bood-
schappen in te slaan.

Advocaatje met slagroom 
Jaarlijks bezoeken ongeveer 500 
mensen de kermisbrunch en de 
leeftijd varieert van jong tot 
oud. Voor de kinderen is er genoeg 
te doen. Zo zijn er weer nieuwe 

spellen, kinderen kunnen ge-
schminkt worden, er is een ballon-
nenclown en een speciaal kinder-
buffet. Voor de jongere en oudere 
volwassenen staat lekker eten, 
praten en ontmoeten centraal. De 

echt ouderen uit het “Het Noorder-
landhuis” zijn ook jaarlijks van de 
partij op de Kermisbrunch! De 
meesten nemen zelf hun advo-
caatje met slagroom mee! Elk jaar 
weer wordt er voor live muziek 

gezorgd! Op 5 mei is het zover en 
gaan de deuren van de Laurentius-
kerk aan de Streekweg om 11.15 
uur open. Één ding staat vast: De 
kermis kan pas echt beginnen als je 
bij de kermisbrunch bent geweest!    

vervolg van pag. 7

Variërend van jong tot oud bezoeken jaarlijks ongeveer 500 mensen de kermisbrunch.  Foto: Fred Homan.

 

Al meer dan 35 jaar
Autobedrijf Van Laar

 

Altijd welkom 
bij uw Ford Specialist

Nijverheidsweg 21 • 1613 DZ Grootebroek • (0228) 51 50 51
www.autovanlaar.nl
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 Verkeersschool KEVIN KOK 

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

Verkeersschool 
    KEVIN KOK

Hoog slagingspercentage

Leren autorijden is meer dan je rijbewijs halen!

SLAGINGS-PERCENTAGE:1e examen: 75% herexamen: 75%BE (aanhanger) 90% !!
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Ruud Burger, keurslager
Raadhuisplein 15, 1616 AV Hoogkarspel

Tel. 0228-561606,

info@burgerhoogkarspel.keurslager.nl

burgerhoogkarspel.keurslager.nl

BURGERPAKKET

4 

megahamburgers 

+ bakje saus

Samen voor

5

95

SMEERPAKKET

Filet, beenham, 

eiersalade

Ieder 100 gram

4

95

KERMISKNALLER

500 gram kipshoarma, 500 gram kipfilet 

en een bakje Burgersalade

Samen voor

10

00

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Rundergehakt

2x 500 gram

6

48

TIP VAN DE KOK

Andijviestamppot 

met gehaktbal

Per portie

4

95

KEURSLAGERKOOPJE

Kipschnitzels

4 stuks

5

95

Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 mei

Bij Molenaar Woning- en Pro-
jectinrichting in Hoogkarspel 
staat plezier hoog in het vaan-
del. Ruud Molenaar en zijn 
zonen Stef, Giel en Paul zijn 
harde werkers, maar zoals Ruud 
het zegt: “Je moet niet vergeten 
plezier te maken.”

Al belt de koning op
In november 2015 bestond Mo-
lenaar & Zn alweer vijfentwintig 
jaar. Ruud heeft het bedrijf opge-
richt en zijn zonen hebben het 
met de paplepel ingekregen. 
Ruud is geboren en getogen in 
Hoogkarspel, maar is zijn bedrijf 
begonnen in Ilpendam. Zijn 
heimwee naar Hoogkarspel was 
echter groot, dus hij wilde weer 
terug naar de Streek. Zijn zonen 
zagen dit in eerste instantie niet 
zitten, maar zouden nu niet meer 
weg willen. Vooral de kermis is 
voor de familie Molenaar een 
onmisbaar evenement. 

“We hebben een groot porte-
feuille en werken hard. We heb-
ben veel plezier in ons werk, maar 
willen ook plezier na het werk. 
Iedere vrijdag hebben we een 
vrijdagmiddagborrel en met de 
kermis zijn we gesloten. Al belt 
de koning op, we zijn op dinsdag 
pas weer geopend!”

Tradities
Eerste kermisdag is voor de fa-
milie Molenaar vaste prik. “Toen 
mijn moeder nog leefde organi-
seerde ze altijd een familiedag en 
iedereen was dan om half elf 
aanwezig voor koffie en gebak. 

Daarna gingen we met de hele 
familie over de kermis”, vertelt 
Ruud. “Deze traditie houden we 
nog steeds in ere, maar nu bij 
mijn broer Jeroen en zijn vrouw 
Anneke thuis.” Op vrijdags lopen 
Ruud en zijn vrouw Marian een 

rondje over de jaarmarkt en 
doen daarna nog een borrel met 
vrienden en familie op het feest-
plein bij Bantam. Daarna is het 
tijd om thuis de boel op orde te 
maken, want ’s avonds geven ze 
zelf eigen borrel.

Vergaderingen voor kermis
De voorbereidingen beginnen al 
weken voor de kermis. Behalve 
Ruud, organiseren ook Stef en 
Paul een kermisborrel voor vrien-
den en familie. “Dat doe ik al elf 

Bij Molenaar & Zn hebben ze plezier ín 
het werk, maar ook plezier ná het werk!

V.l.n.r.: Stef, Paul, Giel en vader Ruud Molenaar.

vervolg op pag. 13

Kermisfoto's 
2016

Stuur jouw kermisfoto(’s) in en maak 
kans op 50 euro! 
De foto's moeten minimaal 1 mb groot 
zijn en dienen voor 18 mei binnen zijn. 
De winnaar wordt in De Streker van 
25 mei bekend gemaakt. 
Mail naar info@kermiskranten.nl
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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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 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

jaar en de jongens hebben dat van 
huis uit mee gekregen. De borrel 
van Stef is zo groot geworden dat 
er zelfs vergaderingen aan vooraf 
gaan”, lacht Ruud. Stef organi-
seert nu al enkele jaren de borrel 
die bekend staat als ‘De Zweere-
poip’. “Ik ben ooit begonnen met 
een kleine borrel thuis samen met 
een vriend. Tegenwoordig doen 
we dit met een mannetje of 
twaalf. We hebben zelfs een ver-
gunning nodig. Twee dagen van 
de kermis besteden we eigenlijk 
bijna alleen maar aan onze eigen 
borrel. De dag erna moet alles 
ook weer worden afgebroken. Het 
is altijd een groot succes.” 

Draaimolen
Paul geeft dit jaar voor het eerst 
een borrel samen met twee 
vrienden. Alleen Giel doet aan 
deze traditie niet mee, maar die 
beleeft de kermis op een hele 
andere manier. “Vanaf dat ik zes 
jaar was mocht ik al mee met een 
bekende uit het dorp die kermis-
exploitant was. Hij had een kin-
derdraaimolen. Het begon met 
kaartjes ophalen en uiteindelijk 
hielp ik eigenlijk met alles mee. 
Het is echt een hobby geworden. 
Dat wereldje is vrij klein, dus je 
kent bijna iedereen. Ik heb het 
twintig jaar gedaan en er staan 
dus nu veel vrienden op de ker-

mis. Ik ga met mijn gezin de 
kermis over en ’s avonds doen we 
met elkaar een borrel.”

Door Ruud en Marian wordt de 
kermis afgesloten op zondagmid-
dag bij Bantam. “Dan is het feest 
en dansen we bovenop de tafels.” 
Ja, de Molenaars houden wel van 
een feestje!

Molenaar & Zn.
Streekweg 317
1616 AG Hoogkarspel
06-519 87 464
www.molenaarenzn.nl    

Gebroeders Molenaar.

De molenaars houden wel van een feestje.

Giel, Mariska en Amy Molenaar.  Foto's aangeleverd.
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ADVIES    TUINPROJECTEN    AANLEG & ONDERHOUD     

T 0228 - 56 72 63  M 06 - 51 20 79 15  I www.franscommandeur.nl
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vrijdag 6 en zaterdag 7 mei zijn wij gesloten
prettige kermis!

nieuweweg 33     hoogkarspel     0228 564184     www.zence.nl     info@zence.nl

Kleur versterkt je kapsel maar 
geeft ook haarschade door de 
nieuwste technieken krijg je bij 
ons de mooiste kleur en mega 
veel glans. De verf die wij ge-
bruiken is ecolosche verf van 
Oolaboo en het nieuwste pro-
duct Olaplex uit Amerika. Deze 
twee producten samen zorgen 
ervoor dat je haar door het 
kleuren in conditie verbeterd. 
Dit is heel uniek!

Het kiezen van kleuren
Bij het kiezen van een haarkleur 
is het raadzaam om te kijken of 
deze goed past bij de tint van uw 
huid en de kleur van uw ogen. 
Verder is het natuurlijk ook be-
langrijk om een haarkleur te 
kiezen die u vooral mooi vindt. 
Grofweg is er een onderscheid te 
maken tussen donkere versus 
lichtere en warme versus koude 
kleuren. Bij Zence kunt u ver-
trouwen op een deskundige kleu-
renanalyse. We gaan door middel 
van sjaals kijken wat voor kleur 
type u bent en passen daar de 
haarverf op aan. Zowel de kleur 
als de techniek word aangepast 
bij de wens van iedere klant. De 
trends van dit seizoen zit hem  
niet zozeer in de kleur maar 
vooral in de techniek die gebruikt 
word. Al onze hairstylisten zijn 
volledig opgeleid tot kleurspeci-
alist. Verder is niet alleen de 
techniek belangrijk maar ook het 

product dat gebruikt word. Hoe 
minder haarschade hoe mooier 
de kleur!

Ecolorgy van Oolaboo
De haarverf die we gebruiken bij 
Zence is Ecolorgy van Oolaboo. 
Ecolorgy is geïnspireerd op eco-
logie. De pure truffelolie in de 
verf en de ammoniak vrije verf 
voedt het haar tijdens het kleur-
proces zodat het haar zijdezacht 
wordt en glanst als nooit tevoren. 
De micro-pigmenten kunnen 
dieper het haar indringen. Terwijl 
andere kleurpigmenten op kor-

rels (suiker) lijken, lijken onze 
zuivere pigmenten zo verfijnt als 
stof (poedersuiker). Hierdoor 
krijg je pure, glansende en lang 
houdbare kleurresultaten. De 
verf is hierdoor veel zachter en 
vele malen minder schadelijk dan 
de reguliere verf. 

Nieuw in Nederland | Olaplex 
Het Amerikaanse Olaplex wordt 
gezien als dé nieuwe haarrevolu-
tie. Olaplex herstelt de gebroken 
verbindingen in het haar en biedt 
daarmee een oplossing voor ie-
dereen die het haar (ont)kleurt. 

Wat doet het?
Olaplex herstelt de gebroken 
zwavelbruggen van het haar. 
Deze haarverbindingen worden 
beschadigd door thermische en 
chemische behandelingen. Ola-
plex brengt het haar in één be-
handeling weer terug in de ori-
ginele, gezonde staat. Het di-
recte resultaat is sterk, veer-
krachtig en glanzend haar. 
Olaplex kan gebruikt worden 
bij; ontkleuringen, balayages, 
highlights, normale kleuringen 
en toners, extensions, perma-
nenten, vòòr keratinebehande-

lingen en als aparte behandeling 
bij extreem beschadigd haar.

Hoe werkt het?
Dr. Eric Pressly en Dr. Craig Haw-
ker, vonden een chemische ver-
binding bestaande uit één ingre-
diënt, zonder olie en siliconen, 
die gebroken zwavelbruggen van 
het haar tijdens en na kleurbe-
handelingen koppelt. Dit wordt 
bereikt door het gebruik van 
Olaplex Bond Multiplier No. 1 
die rechtstreeks aan de kleuring 
wordt toegevoegd. Na het uit-
spoelen breng je Olaplex Bond 
Perfector No. 2 aan welke 10 
minuten intrekt. Mee naar huis 
gaat Hair Perfector No. 3 (zeven 
behandelingen) om thuis één 
keer per week te gebruiken en het 
haar verder te versterken. 

Olaplex is geschikt voor alle haar-
types en kan toegevoegd worden 
aan alle kleurmerken. Olaplex 
bevat geen siliconen, sulfaten, 
ftalaten, DEA of aldehyden en 
wordt niet getest op dieren.

Kom langs voor gratis advies om 
te kijken wat het beste bij je past 
en hoe we je haarconditie kunnen 
verbeteren!

Zence Kappers
(0228) 56 41 84
Je kan online een afspraak maken 
op: www.zence.nl

Hollywood haar voor iedereen bij Zence!

Het team van Zence staat voor u klaar.  Foto: Koos Dol.
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Voetvolley bij Spirit is aan de 
vooravond van de kermis al 9 
jaar een prachtig evenement en 
een prima start van de altijd ge-
zellige kermis van Hoogkarspel.

Gastheren Frank Groot en Alfred 
Duijn (zie foto) en hun crew ont-
vangen hun gasten met open ar-
men op het complex van de 

plaatselijke voetbalvereniging. 
Jong en oud is in beweging en de 
deelname reikt niet alleen tot aan 
de dorpsgrenzen. 

40 teams
Het hoofdtoernooi omvat de 
Voetvolley zelf waar jaarlijks 
ruim 40 teams aan mee doen. 
Vanaf een platte kar worden de 

deelnemers hartstochtelijk door 
de poulewedstrijden aangemoe-
digd. Daarna volgen de finales en 
we kunnen u verzekeren dat het 
er fanatiek aan toe gaat. Wie wil 
er nou uiteindelijk niet kampioen 
Voetvolley worden? 

Eerste kermisbiertje 
Frank de Boer baalt er bijvoor-
beeld als oud-deelnemer nog 
steeds van dat hij destijds tweede 
werd in een zinderende finale. Als 
je meedoet, wil je winnen en zo 
is het. Dan smaakt dat eerste 

kermisbiertje immers extra lek-
ker? Koning Latjetrap is een 
heerlijke sidekick van het toer-
nooi. De winnaar hiervan gaat 
voor eeuwig als held de boeken 
in en kan later aan zijn kleinkin-
deren vertellen dat hij Koning 
Latjetrap is geweest.

4 tegen 4 toernooi
Voor de jeugd is ook genoeg te 
doen met de penaltybokaal, de 
voetbalclinic en het 4 tegen 4 
toernooi. Kortom; jong en oud in 
beweging. Het hogere doel van de 

vereniging wordt jaarlijks weer 
bereikt. Dat is namelijk als dorp 
groeien in onderlinge verbonden-
heid. Nou, dat lukt zeker bij het 
Voetvolley-evenement. Dus kom 
vooral langs om gezellig met een 
biertje, wijntje of frissie in de hand 
dit spektakel gade te slaan. U bent 
van harte welkom bij Spirit op 4 
mei a.s. vanaf een uurtje of half 6.

Aftrap kermis met  
voetvolley bij Spirit’30!

HET NOTARIS MEIJER VAN DER TUIN 
           VOETVOLLEYTOERNOOI

WOENSDAG 4 MEI VANAF 17:00

COMPLEX S.C. SPIRIT ‘30 HOOGKARSPEL

Gastheren Frank Groot en Alfred Duijn. Ook selectiespelers van S.C. Spirit'30 doen jaarlijks mee.

Zonder vrijwilligers geen voetvolley!

Maikel van der Werff destijds nog speler van PEC Zwolle.  Foto's: Gerrit Slagter.
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Streekgoed Makelaardij
Streekweg 218
1616 AN  Hoogkarspel

T 0228 71 23 23
E info@streekgoed.nl

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!

Hét NVM-kantoor van deze streek!

Download onze App: www.streekgoed.nl

Rebecca Hagelaars
M 06 - 23 584 731

Rob Dekker
M 06 - 14 371 194

LIKE ons vóór vr. 6 mei 12.00 uur op Facebook:                      
MAAK 2 x KANS OP € 50,- aan Bantam muntjes!

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

BINNEN 2 WEKEN

O.V. BINNEN 1 WEEK

BINNEN 2 WEKEN

O.V. BINNEN 2 WEKEN

BINNEN 1 WEEK

BINNEN 1 WEEK

O.V. BINNEN 2 WEKEN

TIJDENS STILLE VERKOOP

ANJELIERLAAN 21    LUTJEBROEK 

KERKELAND 3  HOOGKARSPEL 

RENATE RUBINSTEINLAAN 43    GROOTEBROEK 

BURG. VAN BREDASTRAAT 11  HOOGKARSPEL 

DUIJVENBRUG 5   HOOGKARSPEL 

BERNHARDSTRAAT 14    HOOGKARSPEL 

MOLENWEI  54     HOOGKARSPEL 

NARCISSENLAAN 21  HOOGKARSPEL 

SUCCESVOL VERKOPEN MET EEN 
BEWEZEN STREEKGOED(E) STRATEGIE   

Deze strategie hebben wij de afgelopen tijd waar kunnen maken voor 
veel van onze opdrachtgevers. Zij zijn uiteraard blij met ons gezamenlijk 
bereikte resultaat. Door deze succesvolle verkopen zijn wij per direct op 
zoek naar nieuwe woningen om ons aanbod te vergroten. 
Heeft u  verkoop plannen? Onze makelaars komen graag (nuchter en wel) 
na de kermis bij u langs voor een persoonlijk gesprek.

P.J. JONGSTRAAT 25    LUTJEBROEK P.J. JONGSTRAAT 25    LUTJEBROEK 

Wij wensen u een gezellige kermis!
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Streekweg 317 • 1616 AG  Hoogkarspel
                  Tel.: 06-51987464

www.molenaarenzn.nl

Voor al uw vloeren en raamdecoratie
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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
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

Al tweeëndertig jaar vieren ze 
iedere kermisvrijdag ´gastdag´ 
bij Marry en Jan Besseling. Dit 
jaar gaat dat voor het eerst niet 
door en de hele familie is van de 
rel. Ze hebben echter een goede 
reden, want Marry en Jan zijn 
dit jaar veertig jaar getrouwd!

Gastdag
Op kermisvrijdag heeft zich bij 
de familie Besseling een vaste 
traditie ontwikkeld. Om tien uur 
gaat de bel en druppelt de familie 
binnen, waar ze beginnen met 

koffie en gebak. Daarna doen ze 
een rondje markt, vervolgens 
gaan ze over de kermis om daar-
na te lunchen met soep en een 
broodje. Niet veel later komt de 
volgende borrel alweer op tafel en 
ze sluiten het af met een diner. 
“Het is begonnen dat we mijn zus 
Erna en haar gezin tegenkwamen 
op de markt en uitnodigden voor 
koffie. Het jaar daarop kwam ei-
genlijk de hele familie en dat is 
uitgegroeid tot zo’n mannetje of 
dertig. De kinderen kregen ver-
kering en hebben nu hun eigen 

kinderen. Vier generaties zijn er 
aanwezig en vaak nemen de kin-
deren ook vrienden mee. Ieder-
een is welkom. We hebben dit van 
huis uit meegekregen. Mijn moe-
der organiseerde altijd een gast-
dag met kermis Grootebroek”, 
vertelt Marry.

Later met kater
Tijdens de borrel na de lunch 
worden er steevast spelletjes ge-
daan en wordt er gedanst en ge-
zongen. “De jongelui komt pas 
later, want die hebben meestal 

last van een kater”, lacht Jan. Te-
gen etenstijd is het dan vaak even 
chaos. “De tafel moet leeg, de 
glazen in de hand en het kleed op 
tafel. Ieder jaar maak ik varkens-
haas klaar, pannen met gehaktbal-
len, snijbonen, bloemkool en na-
tuurlijk aardappelen. Mijn moe-
der schilt dan altijd onder het 
genot van een borrel de piepers 
voor dertig man. Het is een keer 
zelfs zo druk geweest dat Jan op 
de trap moest zitten tijdens het 
eten”, vertelt Marry lachend. “We 
hebben ook gehad dat de afwas 

werd gedaan en ze mijn servies 
niet in orde vonden. Ze gooiden 
ze het spontaan stuk op de grond. 
Op onze vijfentwintigste gastdag 
kregen we nieuw servies. Het kan 
hier niet gek genoeg.”

Officieel geopend
Inmiddels druppelen de familiele-
den binnen bij Jan en Marry en ook 
zij doen nog even een duit in het 
zakje. Iedereen heeft nog wel leuke 
anekdotes. Nichtje Ilse vertelt: 
“Rob, de zoon van Marry en Jan, 

Groot feest met kermis  
voor Jan en Marry Besseling

vervolg op pag. 21

Jan en Marry Besseling met het spandoek van de 25ste gastdag.  Foto's: Marlies Appelman.
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Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ervaren,

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

    Loodgieter/CV monteur
Wij bieden:
• Een boeiende en afwisselende functie met een grote mate van zelfstandigheid

• Een prettige werksfeer

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens c.a.o. kleinmetaal

• Cursus en bijscholingsmogelijkheden

Belangstellenden voor bovenstaande functie kunnen schriftelijk of 

telefonisch contact opnemen met Dhr. B. van den Berg.

Van den Berg installatietechniek
Bezoekadres: Bollenmarkt 12, 1681 PJ  Zwaagdijk  

T 0228 - 56 13 67  E info@vandenberg-instal.nl

www.vandenberg-instal.nl
gas • water • sanitair • verwarming • zink en koperwerk

dakbedekking • airco • ventilatie • duurzame techniek
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belde een keer op dat we goed 
moesten opletten, omdat hij 
met een hele bijzondere taxi 
aan zou komen. Vervolgens 
kwam hij aan in een politie-
wagen met zwaailicht en si-
rene. Dat had hij gewoon 
voor elkaar gekregen.”

In 2007 werd de tuin ver-
bouwd en kwam er een aan-
bouw aan het huis. Het jaar 
erop was het vijfentwintigja-
rig jubileum van de gastdag 
bij Marry en Jan. “Mijn zus-
sen hadden ’s ochtends een 
spandoek opgehangen om 
dat te vieren”, vertelt Marry. 
“Het nieuwe terras was net 
op tijd klaar voor de gastdag. 
Die kans konden we natuur-
lijk niet laten schieten en 
mijn moeder heeft het terras 
officieel geopend met het 
doorknippen van een lint.”

Feest
Dit jaar is het een bijzonder 
jaar voor de familie Besse-
ling, want ze zijn precies op 
de vrijdag veertig jaar ge-
trouwd. Daarom is er dit jaar 
geen gastdag. “We weten 
niet waar we het zoeken 
moeten”, aldus zus Erna. 
“Gelukkig mogen we bij Ilse 
een koppie komen doen.” Jan 
en Marry hebben wel de 
kinderen en kleinkinderen ’s 
ochtends uitgenodigd voor 
de koffie, maar ’s middags 
moet Marry naar de kapper. 
Ze geven dit jaar een groot 
avondfeest in café de Paus. 
“Ja het kon niet in Bantam, 
want daar is het kermis!”

Familie Besseling van harte 
gefeliciteerd en wij wensen 
de familie alvast een hele 
fijne dag toe.    

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!

vervolg van pag. 19

Eerst aan de koffie met gebak. Foto's: Marlies Appelman.

De familie Besseling op het nieuw aangelegde terras.
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Raadhuislaan 23   Grootebroek   (0228) 51 58 83
www.keukencentrumstedebroec.nl

Keukens met smaak gemaakt
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Veel plezier op de kermis

kermis van Hoogkarspel

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

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

Of mailen aan: info@kermiskranten.nl



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 24


