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KERREMUS2014

Geachte lezers
U ziet hier voor u de twaalfde editie van de kermiskrant. Dit jaar 
voortgekomen uit de noeste arbeid van voornamelijk Michel Bos. 
Deze ‘captain’ vliegt er voor het  kermiscomité erop uit om deze 
krant mogelijk te maken. Bedankt Michel. Gelukkig hebben we 
iemand gevonden die dit goed beheerst. Nu nog iemand om de 
website te beheren om Michel zijn taak wat te verlichten dus...

Het thema dit jaar is de ‘De Vrienden van Amstel Live’. We gaan het 
over een iets andere boeg gooien. We doen de brunch met statafels 
en natuurlijk krukken en we hebben dit jaar een heuse kermisswin-
go. Ik heb dit idee opgedaan tijdens de kerstdagen in de Stek. Het 
verschil is dat wij kermismuziek gebruiken. Swingo is een variant 
op het kienen/bingo. In plaats van getallen wegstrepen, moet men 
nu liedjes wegstrepen. Volle kaart is altijd prijs. De hoofdprijs is een 
echte Amstel reistas. Het belooft een topper te worden. Degene die 
een brunch bij ons boekt krijgt één swingokaart. De rest van de 
kaarten kosten een euro.

Een ander verschil met de voorgaande jaren is dat we echt een ge-
weldige band hebben geboekt. De band Session staat garant voor 
100% feest. Ik zie dus geen enkele reden om niet te komen. We zijn 
afhankelijk van jullie!

Uw voorzitter, Cor Duijs

Bovenkarspel - Op maandag 
21 april, tweede paasdag, orga-
niseert het kermiscomité van 
Bovenkarspel voor de twaalfde 
keer een middag vol vertier 
voor jong en oud met een ker-
misbrunch, leuke activiteiten 
en een bekende artiest in Het 
Vereenigingsgebouw. Dit jaar 
staat het thema ‘Vrienden van 
Amstel’ centraal en… gooit het 
kermiscomité het roer dras-
tisch om…

Waar de afgelopen jaren spellen 
gespeeld werden of er tijdens 
het Elfsteden thema naar het 
podium gekluund moest wor-
den, heeft het drie jaar geleden 
gedeeltelijk 'ververste' comité 
dit jaar besloten tot een Ker-
misborrel met een super live 
band, maar dan 'gewoon' in Tuf 
Tuf. Voorzitter Cor Duijs vindt 
dat het gemeenschapsgeld 
waarmee de kermismiddagen 
buiten de sponsorgelden om 
worden gefinancierd, ook moet 
worden teruggegeven aan de 
mensen. Het kermiscomité or-

Kermiscomité organiseert 
kermisborrel in Tuf Tuf

vervolg op pag. 3 Kermiscomité Bovenkarspel, van links naar rechts Robert Appelman, Mike Wieten, Cor Duijs, Jordy Kok, Nico Schinkel en Michel Bos.
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De lammetjes staan in de wei, de kalfjes dar-
telen rond, het is voorjaar. De start was prach-
tig en nu is een iets minder weer. Maar met 
kermis gaan alle remmen weer los. Al is het 
nog zulk slecht weer of prachtig weer we gaan 
weer naar de kermis. We worden na een lange 
winter weer vrijgelaten, we kunnen weer 
uitgaan. Het geld is gespaard. Zo was het al-
thans vroeger. De mooiste kleren aan want de 
jongens moesten naar je kijken. Tegenwoor-
dig kun je alle weekeinde uit. Geld sparen is 
er niet meer bij. Maar toch is kermis bijzonder. 
Want juist op kermis is iedereen er. Jong en 
oud, wit of zwart. Je spreekt iedereen, je deelt 
een rondje en je krijgt een rondje. Je dans met 
iedereen het is een grote familie geworden. 
In de gewone weekeinden gaat iedereen naar 
het feest wat speciaal voor zijn of haar doel-
groep is. Met kermis gaan we allen naar een 
en hetzelfde café. Dit jaar naar het prachtig 
verbouwde Vereenigingsgebouw. Alles is er 
aan gedaan om het pand weer up to date te 
krijgen. Alle veiligheidsvoorschriften zijn uit-
gevoerd zodat het geheel brandveilig is. Ook 
ik weet er moet nog meer gebeuren maar de 
grote slag is geslagen. Jammer dat door de 
crisis de appartementen nog niet doorgaan. 
Dan hadden de laatste kleine zalen ook kun-

nen worden gedaan. Maar als er niets meer te 
wensen was, was het ook niet goed. Voor de 
keuken is wel budget en deze wordt deze 
zomer geheel vernieuwd. Iedereen kan een 
steentje bijdragen om het Vereenigingsge-
bouw te steunen. Kom bij alle avonden die 
worden georganiseerd. Van Tuf terug tot 
Freek de Jonge. Voor iedereen wel wat wils. 
Dan zie je iedereen misschien meerdere keren 
in het jaar. Paasmaandag wordt weer een 
groot feest. Met een pub quiz dit keer. De rage 
van deze tijd. In veel kroegen wordt het ge-
speeld. Maar ik denk dat deze pub quiz wat 
zal afwijken bij de normale pub quizzen. Dat 
doe je met een groepje en samen denk je na 
over de antwoorden. Het heeft ook meerdere 
ronden en het gaat over muziek, politiek, 
sport enz. Ik denk dat deze pubquiz  gaat over 
de kermissen in West Friesland. Maar ik kan 
het mis hebben. Alle 17 jarige die vorig jaar 
wel konden drinken met kermis, hebben mijn 
medeleven. Het is een blijft een rare regeling. 
Toch hoop ik dat zij ondanks alles van de 
kermis zullen genieten. Een kermis zonder 
alcohol. Je moet maar zo denken volgend jaar 
ben ik 18 en dan mag ik alles weer. Iedereen 
heel veel plezier met de kermis. 

Groetjes Trude

Voorjaar dus kermis

wenst 
Bovenkarspel 

een 
hele mooie 

kermis
Bakkerij Rood  •  Westerstraat 81  •  1601 AD Enkhuizen  •  telefoon 0228 - 31 28 35

ganiseert daarom dus een echte kermis-
borrel voor iedereen uit Bovenkarspel 
en omstreken. De kermisborrel begint 
om 14.00 uur. Als opwarmertje is er de 
gezellige kermisbrunch die om 12.00 
begint. Deze traditie wordt in ere gehou-
den. Voor slechts € 5,- per persoon kan 
via de vernieuwde website van het ker-
miscomité (www.kermisbovenkarspel.
nl) een gegarandeerde plaats bij de 
brunch worden gereserveerd. Bij een 
kermisborrel horen natuurlijk statafels. 
Voor de brunch wordt er dit jaar dus niet 
aan lange tafels gegeten, maar er wordt 
juist gezellig rond de statafel gebruncht. 
De brunch wordt net als ieder jaar voor-
zien van de nodig humor met het be-
kende duo Bassie & Bobo. Waarbij Nico 
nog even verteld dat de humor van 'deze 
jongens' in geen enkele categorie past. 
Van 14.00 tot 15.00 is er een happy hour 
waarvoor geldt: 2 halen, 1 betalen.

Feestband
Na de brunch  wordt er om 14.00 uur 
afgetrapt met de beste feestband van 
Nederland: Session (www.sessionmusic.
nl)! Deze zeven-koppige band, bestaan-
de uit drie vocalisten (twee zangeressen 
en een zanger) en een vier-koppige rit-
mesectie, deelde als begeleidingsband de 
afgelopen tijd het podium met verschil-
lende bekende artiesten zoals Jeroen van 
der Boom, Ben Saunders, Glennis Grace 
en vele anderen!  Deze topband wordt 
op 21 april omgetoverd tot een heuse 
Amstel live band en staat garant voor 
een geweldig feest in Tuf Tuf! Echt ker-
mis! Volgens Jordy moet iedereen zijn of 
haar kermisborrel thuis dus niet op 
maandag organiseren!

Kermisswingo
Tijdens de pauzes van Session organiseert 
het kermiscomité een kermisswingo. Een 
swingo is een muzikale bingo. In plaats van 
het draaien van getallen worden er nu korte 
fragmenten van allerlei (kermis)liedjes ten 
gehore gebracht. Staat dit liedje op de swin-
gokaart dan kruist men deze weg. Bij een 

volle swingokaart zijn er prachtige Amstel 
prijzen te winnen! Mike laat ondertussen 
nog wat foto's zien van het thema vorig jaar, 
Project EI (werd paas-ei) en is er van over-
tuigd dat het dit jaar net zo gezellig wordt. 
Het Vereenigingsgebouw staat maandag 21 
april vanaf 12.00 uur geramd voor een gezel-
lige kermismiddag. Met een lekkere kermis-

brunch, de beste feestband van Nederland 
en een gezellige kermisswingo wordt het 
weer ouderwets kermis in Tuf Tuf.

Voor meer informatie en opgeven voor de 
kermisbrunch: www.kermisbovenkarspel.
nl en voor de sfeer kijk je vast op www.fa-
cebook.com/kermiscomite.bovenkarspel.

Kermiscomité Bovenkarspel, van links naar rechts staand: Cor Duijs, Jordy Kok, Robert Appelman en Nico Schinkel en zittend 
Mike Wieten en Michel Bos.

vervolg van pag. 1
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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 

 Vivaldi Hoorn                   Vivaldi Bovenkarspel 
 Gedempte Turfhaven 22     De Middend 92           
 1621 HE Hoorn                  1611 KT Bovenkarspel 
 0229-248953                     0228-520237  

 
 Vivaldi Enkhuizen 
 De Dijk 2 
 1601 GJ Enkhuizen 
 0228-528784 

 

●  Voor al uw binnen en buiten 
 schilderwerk 
●  Leveren en plaatsen van 
 isolatie glas 

●   
 op schilderwerk voor woningen   
 ouder dan 2 jaar
●  Maak nu al gebruik van de winter  
 schilder korting (voor binnen 
 schilderwerk)

Murillostraat 45 - 1611DB - Bovenkarspel - Tel: 06 549 052 73
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Hoofdstraat 226 Bovenkarspel
T: 0228 5114 35
E: info@vandenmosselaarschoenen.nl
W: www.mosselaarschoenen.nl

van den Mosselaar 
Modeschoenen

Wij wensen
Bovenkarspel

fijne
kermisdagen!

De slimste 
vorm van 
genieten

Het Baderie Comfort 

Baderie Laan  Nijverheidsweg 1,  Grootebroek  -  Telefoon 0228 515 438   www.baderie.nl

Optimaal
gebruikscomfort
Ontdek bij Baderie Laan het ruime assortiment 
wandpanelen; een ideaal alternatief voor tegels. 
Uw voordelen: geen voegen die gaan verkleuren en 
optimale hygiëne. Extra fi jn: ultiem schoonmaakgemak. 
De wandpanelen zijn eenvoudig schoon te maken én te 
houden. Laat u informeren en inspireren in onze 
showroom, onze adviseurs staan voor u klaar. 
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Wij wensen iedereen een fantastische kermis!! 

Wilt u ook uw huis verkopen?                                      
Bel ons voor een afspraak! 

www.grootnieuweboer.nl 
0228-514728  

                                                                                 

Germaco wenst 
iedereen 

een kleurrijke 
kermis toe!

25
years
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Kermisprogramma 2009 
 

Zaterdag 11 april 
 

           21.30 uur                                     MAINSTREET 
 

Zondag 12 april 
 

           10.00 uur                         EERSTE DEUNTJE 
 

           16.00 uur                                             DJ COR D. 
 

           21.00 uur                        MIJN BROER EN IK 
 

Maandag 13 april 
 

           15.00 uur                          FAMILIE MATINEE 
 

           17.00 uur                             ANITA & BIANCA 
 

           21.00 uur                                            PARADISE 
 

Dinsdag 14 april 
 

           20.00 uur                         KARAOKE SHOW 
 

Alle dagen gratis toegang! 
 

De tent is dagelijks geopend vanaf 14.00 uur. 
Tijdens de kermis is onze keuken geopend voor broodjes en kleine snacks!! 

  

Graag tot ziens in de Flora Bar!!! 
  

info@florabar.nl                  www. florabar.nl 

Kermisprogramma 2014
Vrijdag 18 april

21.00 uur  Het gekke pyamabal DJ JESPER
Zaterdag 19 april

21.30 uur DE GEKKO’S 
Zondag 20 april                      

10.00 uur EERSTE DEUNTJE
16.00 uur DJ COR D.
21.30 uur FLASHBACK

Maandag 21 april
15.00 uur FAMILIE MATINEE
17.00 uur BRIAN BROERSEN
21.30 uur VIDA

Dinsdag 22 april
20.00 uur DJ PETER
De tent is op vrijdag, zaterdag, maandag en dinsdag geopend vanaf 14.00 uur. 

Op zondag zij wij al om 10.00 uur geopend voor het Eerste Deuntje! 

Tijdens de kermis is onze keuken geopend voor broodjes en kleine snacks.

Allemaal een beste kermis toegewenst!
www.florabar.nl

Professionele begeleiding

Afgestemd op uw woonwensen

Voor meer informatie www.kuinbv.nl
info@kuinbv.nl

KUIN bv
AANNEMINGSBEDRIJF

BOVENKARSPEL     0228-511313

van Kavel tot Droomhuis

Onder architectuur ontworpen

Voor Mario en Annette is het 
dit jaar de tiende kermis van 
hun Florabar. Ze hebben in-
middels tien hele mooie jaren 
achter de rug, waarvan zeker de 
kermis voor hun een jaarlijks 
favoriet is. Buiten de kermis 
staat de Florabar onder andere 
ook bekend om een gezellig 
café, de darttoernooien en de 
biljart- en midgetgolf compe-
tities. Ondanks hard werken 
genieten ze nog elke dag en 
hebben ze in tien jaar tijd iets 
moois opgebouwd waarmee ze 
vol trots de komende tien jaar 
zeker vol gaan maken. Het pro-
gramma voor aankomende ker-
mis staat weer als een huis en 
Mario en Annette zijn er alweer 
helemaal klaar voor.

Win twee keer een meter bier
Op vrijdagavond 18 april begint 
de Florabal met Het Gekke Py-
amabal en DJ Jesper is aanwezig 
voor de muziek. Zaterdagavond 
staan De Gekko's op het pro-
gramma, waarna het zondag al-
weer tijd is voor het eerste deun-
tje. “Degene die het eerste binnen 
is krijgt een meter bier. We gaan 
om 10.00 uur open, maar het 
komt vaak voor dat ze al vanaf 
9.00 uur aan het wachten zijn. 
Ook gebeurt het dat de ouders 
van degene die hier al zitten op 
zondagochtend naar de kerk 
gaan. Je ziet ze dan voorbij fietsen 

met een hand voor hun gezicht, 
zodat ze zogenaamd niets zien”, 
lachen Mario en Annette. Niet 
alleen de eerste van het Eerste 
Deuntje wint een meter bier, 
maar ook degene met de mooiste, 
gekste of leukste outfit tijdens het 
Pyamabal. Op maandag houdt de 
Florabar een familiematinee voor 
alle leeftijden. “We hebben een 
springkussen, clowns, limonade, 
ijs, snoep en chips voor de kinde-
ren en voor de ouders natuurlijk 
een biertje. Ook Brian Broersen 

treed al vanaf 17.00 uur op en 
zorgt twee uur lang voor een su-
pergezellige namiddag en het 
begin van een mooie avond. Alle 
dagen is het vrij entree in de Flo-
rabar en als afsluiter geeft DJ 
Peter op dinsdagavond een drive-
in show. Het complete program-
ma staat uiteraard verderop in de 
krant en op www.florabar.nl

Een fantastisch team staat voor 
iedereen klaar
Met een roulerend team van to-

taal tussen de 12 en 15 mensen 
zorgt de Florabar jaarlijks voor 
een onvergetelijke kermis. “We 
zijn ontzettend blij met onze 
mensen en we vinden het top dat 
ze er zijn en willen werken”. Na de 
kermis zorgen Mario en Annette 
ook dit jaar weer voor een be-
dankje in de vorm van een perso-
neelsfeest. “Vorig jaar zijn we met 
een bus vol naar de Kegelkeet 
gegaan. Gourmetten, kegelen en 
drankjes tot in de late uurtjes...we 
hebben een prachtige avond ge-

had. Ook dit jaar gaan we weer 
goed op pad, maar waarheen 
houden we nog even geheim”.

De munten zijn geteld en het 
bier staat koud
Mario zit elke kermis in het mun-
tenhok, maar toen deze gebouwd 
moest worden, hadden ze een 
voorbeeld nodig. “We moesten 
even kijken hoe hoog de opening 
van het muntenhok moest zijn. 
Op hoogte van de borsten van 
Annemarie (zonder achternaam, 
dus met een knipoog anoniem), 
is uiteindelijk met succes voor de 
juiste hoogte gekozen”. Voor Ma-
rio en Annette is het nazitten het 
mooiste van de kermis. “Iedereen 
beleeft de kermis op een andere 
manier en komt met andere ver-
halen. Zeker na de laatste dag 
gaan wij door totdat het licht 
wordt. Dan zie je iedereen naar 
zijn werk gaan, maar wij zitten 
nog aan de Flügel en zijn heerlijk 
aan het nagenieten. Vervolgens 
komt de schoonmaakploeg, gaan 
wij naar bed en kunnen we weer 
een jaar wachten”! Kortom, mis 
het tiende kermis-jubileumjaar 
van de Florabar niet. Mario zit, 
als vertrouwd, op jullie te wach-
ten in het muntenhok, de garde-
robe is geopend, de live bands en 
de muziek zijn paraat en er staat 
een gigantische hoeveelheid 
verse liters bier klaar om genut-
tigd te worden! 

Het tiende kermis jubileumjaar bij de Florabar

Mario en Annete: het programma staat weer als een huis.                                      Foto: KD/De Streker.



K E R M I S K R A N T  B O V E N K A R S P E L  2 0 1 4 bladzijde 8



K E R M I S K R A N T  B O V E N K A R S P E L  2 0 1 4 bladzijde 9

 

 

1e & 2e Paasdag is ons        
RESTAURANT geopend vanaf 

11:30 uur , ontdek ons  
NIEUWE TERRAS met onze     
speciale “LOUNGE HOEK”    

 Relaxen achter glazen wand  
met uitzicht over het water !  

Lunch , Tapas , Diner of  
gewoon lekker een drankje ! 
Voor meer info kijk op onze site ! 

   DE BUREN 

 Dinsdag 22 April KERMIS! 
   zoals u van ons bent gewend !  

 ‘BROEKERHAVEN BAND’ 

  Telefoon 0228-521090 / 0653531993 
        Www.cafebistrodeburen.nl 
   Mooi weer ?  Zaal /Terras open 15:00 

Op 1e en 2e Paasdag zijn wij 
geopend met ons restaurant 
vanaf 11:30 uur. Wij introdu-
ceren dan onze nieuwe Me-
nukaart en een geheel andere 
opzet van bestellen zoals u van 
ons gewend was. Wij bieden u 
de mogelijkheid om meerdere 
combinaties zelf samen te stel-
len uit diverse gerechten die wij 
nu op onze nieuwe kaart heb-
ben. Kunt u b.v.b. niet kiezen 

tussen Biefstuk of Gamba's, 
dan besteld u gewoon ½ bief-
stuk en ½ gamba's en betaald 
voor 1x een hoofdgerecht! Zo 
kunt u verschillende gerechten 
zelf combineren voor uw eigen 
keuzes  van een eigen samenge-
steld voor of  hoofdgerecht!

Tevens serveren wij eventueel ook 
als u dat wenst meerdere gerech-
ten op schaal zodat u per tafel met 

meerdere personen van diverse 
gerechten gezamenlijk kan genie-
ten. Bent u een kleine eter, dan 
kunt u nu ook uw eigen ½ porties 
samen te stellen voor een aange-
paste prijs. Bent u een middel 
grote eter , dan kunt u uw eigen 
twee gangen menu samenstellen 
voor één vaste prijs. Bent u een 
grote eter, dan kunt u uw eigen 
drie gangen menu samenstellen 
voor één vaste prijs. Nieuwsgierig 

geworden, laat u dan nog dit Paas-
weekend verrassen door wat onze 
keukenbrigade voor u heeft be-
dacht en geniet van onze sfeer-

volle ambiance en verzorging!
Let op !   Reserveren is niet ver-
plicht maar wel aan raden!  
Tel 06.5353 1993

Paasweekend bij eetcafé ‘De Buren’



K E R M I S K R A N T  B O V E N K A R S P E L  2 0 1 4 bladzijde 10

 

 

 

 

Wenst alle inwoners 
van Bovenkarspel

een onbezorgde kermistijd!

Villa Sprookjestuin
Industrieweg 36

1613 KV Grootebroek
0228 –515242

www.kiddyworld.nl
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• 1 in communicatie
• 1 in kwaliteit
• 1 in service
• 1 in klantgerichtheid

4x1 Makelaardij
Breed 3a - 1621 KA Hoorn - 0229 - 285170 - info@4x1.nl

www.4x1.nl

Helma Kuipers, Edward Roozendaal, Leonie Hoff, Corné van Dis en Annemarie Kat

Neem contact op met 4x1 Makelaardij  
voor een vrijblijvende waardebepaling.

Wilt u ook uw woning 
succesvol verkopen?
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Groothandelsmarkt 17

1681 NN Zwaagdijk-Oost

Tel.: 0228 - 56 50 60

Fax: 0228 - 56 50 65

E-mail: info@vogelagf.nl

www.vogelagf.nl

Vogel A.G.F 

wenst iedereen een 

gezellige en swingende 

kermis!

Tuinaanleg  |  Onderhoud  |  Bestrating  |  Beschoeiing

T: 06 - 50 411 300

info@g-jroodhovenier.nl
www. g-jroodhovenier.nl

Flamingohof 5
1611 DM  Bovenkarspel

G-J ROOD  
        HOVENIER

De dagelijkse leiding van Het Vereeni-
gingsgebouw bestaat uit Roy en Pascalle 
Vreeker, die binnenkort 'hun eerste' kermis 
samen organiseren. Roy deed anderhalf 
jaar geleden  al zijn intrede om samen met 
Cees Ooteman het gebouw te beheren. En 
nu Cees zich volledig heeft teruggetrokken 
en Pascalle is gestopt met haar baan in het 
WFG, draait ze volledig mee.

Aan de Hoofdstraat in Bovenkarspel staat 
Het Vereenigingsgebouw. Na het overlij-
den van pastoor Hilbers in 1880 bepaalde 
zijn testament dat zijn voormalige woon-
huis een katholieke jongensschool moest 
worden. In 1887 werd de school geopend. 
In het gebouw was ook het Sint Aloysius-
patronaat gevestigd, dat in 1908 een 
drankvergunning kreeg. Vanaf 1928, nadat 
de school verhuisde, gebruikte men het 
gebouw alleen nog voor het verenigings-
leven. Vanaf die tijd heette het Vereeni-
gingsgebouw Willibrordus. Het was een 
multifunctioneel gebouw, waar onder 
meer een kolfbaan, filmhuis, bibliotheek, 
hobbyruimte, peuterschool, witte kruisge-
bouw en boerenleenbank in gevestigd 
waren. Maar het bekendst is het geworden 
als jongerencentrum Tuf Tuf en als jonge-
renpastoraat, waarmee de kerk de jeugd 
wilde helpen bij de ‘ontdekking van de 
wereld om hen heen’.

Trouwlocatie
Het Vereenigingsgebouw is dus al jaren-
lang een plek waar dagelijks vele activi-
teiten plaatsvinden, waaronder als Prik-
punt vanaf kwart voor negen 's morgens. 

Niet alleen plaatselijke verenigingen 
hebben hier hun thuisbasis, maar ook zijn 
de verschillende zalen een uitstekende 

locatie voor feesten, partijen, vergaderin-
gen en andere bijeenkomsten. Op 1 april 
was het ook een echte trouwlocatie - de 
familie had daar éénmalig toestemming 
voor gekregen van de gemeente - en daar 
zijn Pascalle en Roy best trots op: "We 
gaan ons zeker aanmelden als officiële 
trouwlocatie. De moeder van Roy had alle 
bloemenarrangementen gemaakt. Het 
zag er zo mooi uit!", vindt Pascalle, die 
hiervoor in woonplaats Westwoud onder 
meer ervaring opdeed achter de bar in 
De Schalm. Beide ouderparen van de 
Vreekers helpen graag mee in Het Ver-
eenigingsgebouw. En daarbuiten "want 
ze zijn van onschatbare waarde, ook als 
oppas voor de kinderen."

Cultureel
Naast de vernieuwde grote zaal met groot 
podium, het café met bar en vier prima 
biljarts heeft het Vereenigingsgebouw de 
beschikking over vergaderruimten en nog 
een achterzaal.

Het cafe is van maandag tot en met 
vrijdag van 19.00 tot 24.00 geopend, in 
het weekend gesloten want dan worden 
er Tuf Trug avonden, Salsa avonden en 
culturele evenementen georganiseerd. 
In 2011 gaf Ooteman de voorzet voor 
een ouderwetse Tuf Tuf avond met 
raketjes, die inmiddels een paar keer 
herhaald is onder de naam Tuf Trug. 
En Roy en Pascalle doen hun uiterste 
best meer live muziek in te plannen en 
cabaret en toneelvoorstellingen: "Daar 
leent het gebouw zich ook goed voor", 
vinden beiden. 

Kijk voor meer informatie over het cul-
tuurprogramma en het bestellen van 
kaarten op de link Cultuuragenda op www.
vereenigingsgebouw.nl. Wilt u inlichtin-
gen over het huren van ruimtes, het geven 
van een feest of hebt u een andere vraag, 
Roy en Pascalle staan u graag te woord via 
tel. 0228-514913, 06-50648702 of per mail 
op rjj.vreeker@gmail.com

Het Vereenigingsgebouw floreert

Roy en Pascalle Vreeker officieel als beheerders achter de tap van Het Vereenigingsgebouw.
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 Volledig onderhoud voor alle merken en typen

Gruba Auto & Bandenservice
Industrieweg 44, 1613 KV Grootebroek
Tel.: 0228 - 511 888

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag: 08.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 08.30 - 12.30 uur

Fax: 0228 - 513 686
E-mail: gruba@xs4all.nl

Gruba Auto & Bandenservice Openingstijden:

APK-keuringvanaf
€34,-

APK-keuringvanaf
€34,-
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Het personeel van 
Karel Bolbloemen bv 

wenst iedereen 
een prettige kermis.

Met Paas zet je 
tulpen in een vaas!
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Laura, Thessa, Marissa Burg-
meijer, Jantine de Wit, Sharon 
Verbiest, Annemiek van Gan-
gelen, Melissa Wentzel, La-
rissa Smit, Judith van der Thiel, 
Esmee Schooneman, Nikki 
Oud, Lisa de Vaal, Jolanda 
Vroling, Anne Boon, Laura de 
Haas, Debbie Bouman, Bianca 
Hoogedoorn en trainer Mark 
Pennekamp hebben zin in de 
kermis. Zij hebben een vrij 
weekeinde. Dit komt nu goed 
uit met de kermis. Dit keer 
hoeft de trainer Mark niet stad 
en land af te bellen om een 
oefenwedstrijd te regelen. Wat 
hij normaal wel altijd doet als 
de dames een zondag een keer 
vrij zijn. Ze staan op de derde 
plaats en de nacompetitie 
gloort. Vorig jaar hadden de 
dames niet zo’n geluk met de 
kermis. Toen moest er op de 
maandag gewoon gevoetbald 
worden. Eerst gezamenlijk ge-
bruncht in de kantine van KGB 
en daarna voetballen. Hoe brak 
de dames toen ook waren ze 
hebben toch gewonnen met 2-1 
en dat met kermis. 

Team spirit
42 jaar damesvoetbal in Boven-

karspel in een mannenwereld. De 
hoofdsponsor is NIBO installa-
tietechniek, hij sponsort de da-
mes al jaren. Elke wedstrijd lopen 
de dames in het gesponsorde 
wedstrijdtenue en inloopshirt. 
Ook de tas kon niet ontbreken en 

hebben zij gekregen. Wat nog 
ontbrak was een presentatiepak. 
Aangezien NIBO hen al veel ge-
geven heeft besloten de dames op 
eigen initiatief daar een sponsor 
voor te vinden. Een aantal dames 
is op pad gegaan en hadden uit-

eindelijk de tweede sponsor te 
pakken en wel de New York Piz-
za. Dit hebben de dames maar 
weer allemaal goed voor elkaar 
gekregen. Dit maakt het tenue 
van de dames helemaal af. Dames 
1 spelen derde klasse en kunnen 

promoveren. Een top team. Veel 
van de dames spelen al jaren sa-
men en dat vind je ook terug in 
de band die zij met elkaar heb-
ben. Een hele hechte groep. Toch 
vinden veel het wel jammer dat 
KGB zo weinig vrouwen heeft. Zij 

Dames 1 van de voetbal
vereniging KGB vieren kermis

Vorig jaar hadden de dames niet zo’n geluk met de kermis. Toen moest er op de maandag gewoon gevoetbald worden.
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PROGRAMMA
KERMIS BOVENKARSPEL 2014
Zaterdag 19 April
  Impact
  Dj Jesper 
  Freaking Beats Dj Maurice
Zondag 20 April
  Liever Live
 Dj Rob 
 Freaking Beats Dj Maurice
Maandag 21 April 
 Session 
 Cripple Creek Ferry 
 Liever Live
  Dj Cees
Dinsdag 22 April
 Clemens & Clemens
 Memphis 
 Imca Marina
 Dj Cees
.........................................................................................................
Vrijdag 25 April 13:00 uurVrijdag 25 April 13:00 uur
Finale WOC Biljart
.........................................................................................................
Zaterdag 10 Mei 21:00 uur
TufTrug met o.a. Dj Dolphin
.........................................................................................................
Zondag 1 Juni 14:00 uur  
Live Muziek: John van der PalLive Muziek: John van der Pal
.........................................................................................................
zondag 22 Juni 14:00 uur             
Muziekcabaret: JJ & de Bietelettes
.........................................................................................................
28 & 29 Augustus                
Freek de Jonge 
..................................................................................................................................................................................................................
Zondag 5 Oktober  14:00 uur          
Live Muziek: Second Half (60’s)
.........................................................................................................
Zaterdag  11 oktober  21:00 uur              
Live Muziek: The Howling Hurricanes
.........................................................................................................
Zondag  19 Oktober 14:00 uurZondag  19 Oktober 14:00 uur               
Live Muziek: De Stoel (60’s)
.........................................................................................................
Zondag 9 November 14:00 uur
Live Muziek: The Blue Devils

       

De geheel vernieuwde zaal is meer
dan ooit geschikt voor het geven

van een feest.

Heeft u iets te vieren? 
Wij maken het naar uw zin!

Kom eens langs of 
informeer telefonischinformeer telefonisch

Roy en Pascalle Vreeker 
tel: 06-50648702

WEES WELKOM 
IN HET VEREENIGINGSGEBOUW

WWW.VEREENIGINGSGEBOUW.NL
www.vereenigingsgebouw.nl

Cafe - Clemens en Clemens
Zaal -                    - DJ Cees 

IMCA MARINA

cafe geopend vanaf 12:00 uur - zaal open 19:00 uur - Gratis entree
dinsdag 22 april

CAFE - Cripple Creek Ferry 

Zaal - Liever Live - DJ Cees 

 na 19:30 uur  entree 6 Euro - voor 19:30 uur gratis

vanaf 12:00 uur Kermisbrunch met Bassie & Bobo
vanaf 14:00 uur  Happy Hour op de kermisborrel van ‘t comitE

met de fantastische feestband
‘

maandag 21 april

Cafe - Freaking Beats-DJ Maurice

zaal - Liever Live -  DJ Rob

cafe geopend vanaf 14:00 uur - zaal open vanaf 19:00 uur - Entree 10 Euro
zondag 20 april

Cafe - Freaking Beats-DJ Maurice

zaal -                  -  DJ Jesper

zaal open 19:00 uur - Entree 10 Euro
  zaterdag 19 april

hadden het leuk gevonden als zij een 
vrouwen 1 en 2 hadden. Het vrouwenvoet-
bal is daarin tegen wel groeiende. Nu is 
het helemaal top dat er kunstgras is gere-
geld door het bestuur. De dames zijn 
dolenthousiast. Zo kunnen zij door blijven 
voetballen ondanks het weer. Uit spelen 
de dames  bijna altijd op kunstgras al zijn 
zij thuis op het zware grasveld wel in het 
voordeel. Als de selectie thuis speelt staan 
de dames aan de zijlijn om de mannen aan 
te moedigen en daarna nog een lekker 
drankje te doen in de kantine.

De Kermis
Het leuke aan kermis vinden de dames 
dat jong en oud met kermis bij elkaar 
komt. Zo zijn de sponsor Nico Schoone-

man (NIBO installatietechniek) en de 
trainer Mark Pennekamp ook vaak nog 
een dag te vinden in de Tuf. Kermis-
maandag de brunch. Dit jaar gaan ze 
weer te brunchen. Daarna weer door 
met de spelletjes en zo word het voor de 
dames weer een mooie dag. Een paar 
jaar terug deden Larissa en Sharon mee 
met het Sangria spel. Schieten met pijl 
en boog en Sangria uit een trechter 
drinken. Uiteindelijk was de finale tus-
sen de zussen Sharon en Manon. Waar-
bij Sharon miste en Manon er met de 
winst vandoor ging. Samen met Coun-
try Wilma op het podium, vastzitten in 
een zwemband en verkleedpartijtje in 
de ruimte van “de Kannibaal”. Niks is 
voor de dames van KGB te gek.

Linda Boon, Lisa de Vaal, Esmee Schooneman, Laura de Haas, Anne Boon, Kim 
Essen, Hilde Neuvel, Laura Burgmeijer en Annemiek van Gangelen willen graag op 
het podium knallen.

Fotograaf Stefan Pennekamp zal zijn best doen om zoveel mogelijk vrouwen ...

.... maar ook de mannen tijdens de kermis op de foto zetten.
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www.sanidrome.nl/ijsselmuiden 
Industrieweg 38, Grootebroek
(0228) 51 13 68

Wij wensen u een 
gezellige kermis!

sanitair/tegels 
verwarming 
installatiewerk
loodgieterswerk
zonlichtenergie

Caravan 
onderhoudsbeurt

€ 195,-
Caravan
onderstelbeurt

€ 100,-

www.caravancenterpeerdeman.nl
Bedrijfsweg 8, 1613 DX Grootebroek, telefoon 0228 - 51 41 56
Fax 0228-51 63 04 • e-mail: info@caravancenterpeerdeman.nl

•Verkoop
•Onderhoud/reparaties
•Schadereparaties
•Ruilstation gasflessen
•Caravanmovers

Tevens:

Voor het COMPLETE onderhoud van uw:
•Auto  •Caravan  •Vouwwagen  •Camper

•Voortenten
•Accessoiresshop
•Airco
•Occasions
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Op het blote voeten pad zul je ervaren hoe het is 
om weer contact te hebben met de grond. 

Wat kun je verwachten op dit pad:
 Uitdagend

Voelen
 Ruiken
Proeven

 Zien
Omdat we door en langs agrarisch landschap gaan waar fruit, 

kruiden e.d. staan. U kunt de agrarische sector proeven en ruiken.

Toegangsprijs is € 5,00 p/p. 
Kinderen tot 12 jaar € 4,00.

Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding.

Gouwe Voeten, de Gouw 11, 
1611 BS Bovenkarspel.

Info tel: 06 - 36 17 17 78 
www.gouwevoeten.nl

Open van woensdag t/m zondag van 10–18 uur, 
in juli en augustus alle dagen open.

Buiten de zomerperiode ook alle dagen geopend 
op feestdagen en in vakanties

Blote Voeten 
Pad

Doe je schoenen uit en ga mee!
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Ga jij ook voor kwaliteit?  
 Verkeersschool KEVIN KOK 

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

Verkeersschool 
    KEVIN KOK 

Hoog slagingspercentage 
10 daagse opleiding 
BE aanhangwagen 
2todrive starten vanaf 16,5 
1 maand gra  onbeperkt sporten bij  

      Sportcentrum Stede-Broec voor 2 personen 

 KERMIS KNALLER!! 10 uur voor € 350

Op zondag 20 april is het tijd voor 
de kermisborrel van Kees Lig-
thart. Hij geeft een kermisborrel, 
een verjaardagsfeestje en per-
soneelsfeestje in één. De familie 
Ligthart: Kees, zus Tineke, vader 
Toon en moeder Linda zijn sowie-
so van de partij. Ook de vrienden 
Martijn Veen. Arjan Smit, Maartje 
Steur, Stephan Klein, Mike Mole-
naar en Lonneke Steur gaan het 
huis van Kees niet voorbij.

Als de oudjes weggaan
Vorig jaar heeft Kees vlak voor de 
kermis de sleutel gekregen van 
zijn woning aan de Broekerha-
venweg. "Eigenlijk zou ik de 
sleutel een week na de kermis 
krijgen. Gelukkig lukte het om 
het een week te vervroegen, zodat 
ik een mooie plek had voor de 
borrel", vertelt Kees. Samen met 
familie en vrienden is het huis 
gestript en wordt het momenteel 
nog grondig verbouwd. De plan-
ning is om het volgend jaar ker-
mis af te hebben. "Nu kunnen we 
hier nog lekker los, maar volgend 
jaar als alles af is verhuizen we 
een paar meter naar achter, naar 
de schuur", aldus Kees.

Een kermisborrel 
in Space Kees Party Palace

De groep gaan het huis van Kees zeker niet voorbij. V.l.n.r. zus Tineke Ligthart, Mike Molenaar, Maartje Steur, Arjan Smit, Stefan Klein, 
Martijn Veen, en als laatste op de kruk: Lonneke Steur.
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Schuine teksten 
De groep laat weten dat vorig jaar alle 
wanden met vrolijke en vooral schuine 
teksten werden beklad. Om herhaling te 
voorkomen is de schuur volgend jaar in-
derdaad een betere optie. "Als je maar op 
tijd wakker bent", lacht zijn zusje Tineke. 
"Vorig jaar was het een kermisborrel en 
housewarming tegelijk. Om 13.00 uur 
kwamen de mensen binnen en ik mocht 
iedereen rondleiden. Kees zelf kwam pas 
om 15.00 uur, die lag nog te slapen"! Dat 
is dan ook waarschijnlijk de reden dat de 
borrel nu om 14.00 uur begint, dan zou 
iedereen toch op tijd moeten zijn! 

Verjaardag 
Kees zelf is begin april jarig en omdat zijn 
verjaardag de ene keer wel in de kermis valt 
en de andere keer niet, heeft hij besloten om 
van de borrel meteen een verjaardagsfeest 
te maken. Omdat zijn vrienden hem alle-
maal helpen met de verbouwing van de 
woning, is het tegelijkertijd een personeels-
feestje. Voordat Kees zijn huis had gekocht 
werd de borrel vanuit het huis van zijn ou-
ders gegeven. In principe is het nog steeds 
een borrel van de familie Ligthart, maar is 
de locatie opgeschoven. Zusje Tineke orga-
niseert dan ook net zo hard mee, vader Toon 
staat achter de biertap en moeder Linda 
achter de frituur. "Rond 18.00 uur gaan de 
oudjes naar huis, neemt de jeugd het over 
en gaan we pas echt los", lacht de groep. Als 

K.G.B. heeft een topsponsorgroep genaamd “Tulip Valley” 
waarvan de deelnemende bedrijven  allen  in de tulpen of in 
aanverwante bedrijven werkzaam zijn. Op donderdag 17 april 
wordt er door de Jeugdcommisssie van K.G.B. een zg. Tulpen-
actie opgezet met medewerking van deze Tulip Valley spon-
sors. Bijna alle jeugdteams van K.G.B. gaan dan huis aan huis 
tulpen verkopen à € 2,50 per bos. De opbrengst van de actie 
komt geheel ten goede aan de jeugd van KGB.

U kunt de spelers en speelsters verwachten tussen 17.00 en 20.00 
uur. Laat hen niet in de kou staan en koop allemaal bosjes tulpen 
bij deze enthousiaste jeugdleden.

Tulpenactie 
voor en door 

de jeugd  
van KGB

het bier op is vertrekt iedereen 
naar de Florabar of de Tuf en 
uiteindelijk komen ze allemaal 
weer netjes thuis. "Of in de speel-
tuin, volgens mij was ik daar 
vorig jaar beland", lacht Tineke.

Veel te snel voorbij
De vriendengroep heeft elk jaar 
weer een geweldige kermis met 
elkaar en vooral heel veel lol. 
Over één ding zijn ze het alle-
maal eens: "De kermisborrels 
hier in West Friesland zijn altijd 
zo goed georganiseerd, dat je er 
naderhand bar weinig meer van 
weet". Ook zijn ze het erover 
eens dat een kermis veel te snel 
weer voorbij gaat. "Je kijkt er 
een jaar naar uit en maakt je 
afspraken enz.. Dan is het een-
maal zover en voor je het weet 
moet je alweer een jaar wach-

ten". Het kan de vriendengroep 
van Kees in ieder geval niet te 
gek. "Mooi aanzitten, de buurt 
wakker houden, drinken, roken, 
vreten, een vuurtje erbij, veel lol 
en gezelligheid, dat zijn de in-
grediënten voor een mooie 
kermis". Elk jaar hebben ze een 
thema en dit jaar is dat De 
Vrienden van Amstel. Tineke 
zorgt er ieder jaar weer voor dat 
er T-shirts met leuke teksten 
gedrukt gaan worden. Ook 
wordt er tijdens het interview 
al afgesproken dat ze dit jaar 
over het water met de 'Skuit' 
naar Kees gaan en worden de 
punten afgesproken waarop 
iedereen de boot in kan stap-
pen. "Ik zorg ervoor dat ik me 
niet ga verslapen", lacht Kees. 
"De deuren van Space Kees 
Party Palace gaan op tijd open"!

Amstel bier 
krat a 24 flesjes

voor

949*

van
13,89

Mijn buurt, mijn Spar

KERMIS
VOORDEEL

*Maximaal 4 kratten per klant

  Spar Schrama    Boerhaaveplein 7    1611 EP Bovenkarspel    tel: 0228-521258    Schrama@despar.info 
  Maandag t/m Vrijdag open van 8:00 tot 20:00 en Zaterdag van 8:00 tot 18:00

Bij aankoop van 2 kratten 
Amstel bier een gratis Amstel 
kermis t-shirt op=op

Actie geldig van 14-04-2013 t/m 23-04-2013Actie geldig van 14-04-2014 t/m 23-04-2014

Het huis van Kees ligt op steenworp afstand van molen de Ceres.                                                                  Foto's: KD/De Streker.
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op de Kerremus

Veel plezier

Wie zijn dit?
Wanneer u één of meerdere personen op deze foto herkent 

maakt u kans op een kadobon. Oplossing sturen naar:
Kerremus Bovenkarspel, Schoutsland 5, 1619 DM Andijk. 

Of mailen aan: info@streker.nl
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Rijdt u met ons mee? 

Auto-Totaal gaat verder…

Industrieweg 15e, 1613 KT Grootebroek
t (0228) 516 118
f (0228) 518 445

info@auto-totaal.nl www.auto-totaal.nl

info@atlease.nl www.atlease.nl

Auto-Totaal, uw partner voor: 

•   Nieuwe auto’s
•   Occasions
•   Lease (ook shortlease)
•   Autoruit herstel
•   Wagenparkbeheer
•   Reparatie & onderhoud
•   Autoverhuur

•   Van alle markten thuis
•   Vakmanschap
•   Personenauto’s en bedrijfswagens
•   Persoonlijk contact
•   Advies op maat

HOU JEZELF EN JE INTERIEUR UP TO DATE, 
WANT WONEN IS MODE!

W O O N W I N K E L

interieur •  styling • advies

Bij Woonwinkel ‘t Klooster krijg 

je een frisse en vrolijke kijk op 

het nieuwe wonen! Wij bieden 

u heldere adviezen & mooie 

ideeën voor uw interieur! Van 

verf tot kleur, interieur, stoffering, 

verlichting, meubelen, vloeren 

en styling advies & eventuele 

uitvoering! De juiste kleuren-

combinaties en een kloppende 

basissfeer brengt rust! 

Een goed Kloosteradvies 
is goud waard! 

Hoofdstraat 199
1611 AE  Bovenkarspel 
Telefoon: 0228-518991 
Mobiel:   06-53277233

W O O N W I N K E L Openingstijden
Woensdag 10:00 - 17:00
Donderdag 10:00 - 17:00
Donderdag 19:00 - 22:00

Vrijdag 10:00 - 17:00
Zaterdag 10:00 - 17:00
Andere dagen op afspraak.

info@woonwinkeltklooster.nl  •  www.woonwinkeltklooster.nl         Vind ons leuk op Facebook.info@woonwinkeltklooster.nl  


