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Sinds de Schoof op een nieuwe locatie zit, 
moeten kermisgangers net een stapje verder 
lopen om te kunnen komen genieten van 
Kermuzpop. Maar dat doen ze graag, want 
de programmering is ook dit jaar weer 
“weergaloos goed,” aldus Koos Blauw, orga-
nisator van Kermuzpop. Hij gaat verder: 
“Als je niet komt, dan mis je wat. Kermuz-
pop is een heel leuke formule: De middag is 
voor de jeugd, dan starten we met de mu-
ziekschool en beginnende bandjes. De 
avond is juist voor de ‘jongere ouderen’ en 
wordt, traditiegetrouw, ingevuld door Niels 
van de Gulik.” De mix van opkomende ar-
tiesten en gevestigde namen zorgt ervoor 
dat Kermuzpop vanaf het begin een laaiend 
succes is. Dit jaar staat er ook weer veel 
moois op het programma…

Zondagmiddag: beginnende bandjes 
Op zondag 20 augustus start het festivalletje 
met de (cover)band Fireproof (die ooit be-
gonnen is bij muziekschool ‘De Vuurvogel’). 
Daarna treedt er ieder uur een andere band 
op, denk hierbij aan namen als The Wild 
Hogs, Milestone, Soldaat en 2nd Door Left. 
Die bands spelen ieder zo’n driekwartier. De 
wissels tussen de bands worden ingevuld 
door de veelbelovende singer-songwriters 
Kees Broersen en Sven Reus.
(vervolg op pagina 3) Koos met zijn rechterhand Shawn. Foto: KD/De Andijker

Kermuzpop in de Schoof: “Hier moet je gewoon bij zijn!”

✃

Kermis Wervershoof

Bij inlevering van deze bon: 
7 oliebollen naturel 

of krenten voor 5 euro!
De groeten van Ben!

BREAK 
DANCE
3 halen = 
2 betalen
bij inlevering van deze bon✃
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(vervolg van de voorpagina)

Zondagavond: Niels Joost Jos 
Electric Band
Rond een uur of negen begint het 
optreden van publiekstrekker de 
Niels  Joost Jos Electric band. Daar 
komen vooral de echte muzie-
kliefhebbers op af. Vanaf het be-
gin van Kermuzpop in 2008 
speelt Niels van de Gulik met an-
dere muzikanten op de zondag-
avond. Dat is inmiddels dus zelfs 
al een beetje traditie geworden. 
Koos: “Het zijn lokale hero’s en 
écht goede muzikanten. Ze doen 
solo’s, improvisaties en het pu-
bliek wordt er bij betrokken. Een 
echt spektakel!”

Maandag: klaverjassen en 
sjoelen
De Schoof biedt ook, als enige 
tijdens de kermis, vermaak voor 
ouderen. Zo is er op maandag-
middag het prijs-sjoelen en -kla-
verjassen. Voor een kleine bij-
drage kan er een hele middag ge-
vuld worden. Iedereen wordt 
goed verzorgd met koffie, koek 
en bitterballen. Na de prijsuitrei-
king om 18:00 uur zijn er nog 
broodjes, voor wie wil blijven 
voor het avondprogramma. De 
maandagavond wordt dit jaar in-
gevuld door Gerard Koedooder, 
die een heel gevarieerd repertoire 
heeft. Gezelligheid gegarandeerd.

Proost op de vrijwilligers
Wie het kermisprogramma van 
de Schoof bekijkt, komt al snel 

tot de conclusie dat er voor ieder 
wat wils is. Kermuzpop wordt 
sinds het begin – alweer bijna 
tien jaar geleden - georganiseerd 
door Koos Blauw,  de uitvoering 
ligt dit jaar in de handen van zijn 
‘rechterhand’ Shawn. 

“Maar,” benadrukt Koos, “dit alles 
zou niet mogelijk zijn zonder de 
ruim tien vrijwilligers die elk jaar 
weer klaar staan om onder ande-
re de bands te begeleiden en bar-
dienst te draaien. 
Ondanks dat het kermis is, zijn er 

toch mensen die willen komen 
werken.” Wat fijn dat zij dat doen, 
want zo kunnen wij met z’n allen 
genieten van een programma dat 
zijn gelijke niet kent tijdens de 
Wervershover Kermis. 
Proost op de vrijwilligers en een 

onvergetelijke, muzikale kermis!
Kijk voor meer informatie en het 
volledige programma (en alle ar-
tiesten) op: 

www.deschoof.net of op de 
Facebookpagina sccdeschoof 

KERMUZ POP
MUZIEKSCHOOL DE VUURVOGEL - KEES BROERSEN (BROTHER SON) - SOLDAAT - SVEN REUS - THE WILD HOGS -  2ND DOOR LEFT - NIELS, JOOST EN JOS ELECTRIC BANDVAN: 15.00 - 01.30 UUR

ZONDAG 

20
AUG

PRIJSKLAVERJASSEN
& PRIJSSJOELEN

MET MOOIE PRIJZEN

VAN: 13.00 UUR TOT 17.00 UUR MET DAARNA 

PRIJSUITREIKING EN GEZELLIG NABORRELEN

MUZIEK: GERARD KOEDOODER VANAF 18.00 UUR

MAANDAG 

21
AUG

KERMUZPOP VINDT PLAATS IN DE GROTE ZAAL (BOVEN) IN DE SCHOOF

Shawn en Koos zijn klaar voor de kermis. Foto: KD/De Andijker

Wie zijn dit?

Herkent u iemand op deze foto dan maakt u kans op een taart. 
Heeft u zelf een leuke foto? Deze kunt u mailen naar: info@andijker.nl
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LNC Huidverbetering wenst 
u een hele fijne kermis toe!

Wij zijn voor, tijdens en na kermis gewoon bereikbaar 
op ons telefoonnummer 06 373 1414 8
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Raadhuislaan 21 a   
Grootebroek   
(0228) 51 58 83

www.keukencentrumstedebroec.nl

Moderne keukens
Type Mantelhof
Eigentijds design

Wij wensen Wervershoof een mooie kermis!
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KERMISMAANDAG 21 AUGUSTUS 
open om 10.00uur “MANNENDAG” 

TOT 11.00 UUR GRATIS KOFFIE 

BEERPONG-TAFELS BESCHIKBAAR 

“MAAR OOK VOOR VROUWEN NATUURLIJK” 

Bangert 4 1619 GJ  Andijk 0228-591613 

KERMISDINSDAG 22 AUGUSTUS 
“KERMISBILJART” open om 11.00uur 
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Als het aan Bettina van Zoolingen 
ligt komt er meer reuring aan de 
Dijkweg. Vanaf deze maand zorgt 
ze samen met zus Yolanda voor 
vertier bij Café Pension ’t Anker-
tje. Uiteraard met de vertrouwde 
biljartclub, maar ook Amster-
damse smartlappenavonden, bar-
becues, een kermisavond en uit-
gaansavonden voor jongeren.

Bruin café
“We zijn altijd al een bruin bil-
jartcafé geweest”, vertelt Bettina. 
“Biljartvereniging de Hoop heeft 
hier elke dinsdag een clubavond.” 
De twee biljarttafels zijn dan uit-
voerig in gebruik, net als tijdens 
het koppelbiljarten dat elke derde 
zondag van de maand plaats-
vindt. Wie mee wil doen mag al-
tijd langskomen, zo laat Bettina 
weten. “Ook als je bijvoorbeeld 
met een vriendengroep een nieu-
we biljartclub wilt beginnen, 
want er is nog ruimte op andere 
doordeweekse dagen.” 

In het weekend staan er voorna-
melijk andere activiteiten op het 
programma. Zo moet de oude 
garde eens in de zoveel tijd 
plaatsmaken voor de jeugd. “We 
willen jongeren een avond uit 
bieden in Andijk, daarom zullen 
we binnenkort DJ’s uitnodigen 
om hier te komen draaien.” Op 
facebook wordt iedereen op de 
hoogte gehouden.

Gehaktballen
Jong of oud: bovenal is ’t Ankertje 
een café voor iedereen. Passeren-
de toeristen en dorpsbewoners 
stappen naar binnen voor een 
borrel, bijvoorbeeld tijdens de 
happy hour op vrijdag tussen 
16:30 en 18:00 uur, met bier en 
fris voor 1,50 euro. Maar ook kun 
je bij ’t Ankertje aanschuiven 

voor een lekkere maaltijd. Vol-
gens zus Yolanda is Bettina een 
goede kok: “Haar specialiteit is de 
eigen gedraaide gehaktbal.” 

Twinsisters
Maar als je geluk hebt dan krijg je 
de hoofdprijs voorgeschoteld: 
een optreden van de Twinsisters, 
de zangformatie van Bettina en 
Yolanda. De muzikaliteit zit hen 
in het bloed. Zo stond vader Ber-
tus van Zoolingen bekend als ‘de 
zingende barman’ van Café Ome 
Bertus in Hoorn, dat in bezit was 
van opa en oma Van Zoolingen. 
“Als onze vader ging optreden, 

dan lieten wij de muziekbanden 
maken. Wanneer we meegingen 
zaten we in het koortje en later 
zongen we ook zelf wat setjes.”

Smartlappen
Vader Bertus’ specialiteit was de 
Amsterdamse smartlap, dus een 
smartlappenavond komt regel-
matig terug in ’t Ankertje. Bettina 

en Yolanda hebben hun eigen re-
pertoire echter uitgebreid voor 
wanneer ze onaangekondigd het 
podium opstappen. “We zingen 
eigenlijk alles: van rock-‘n-roll tot 
blues en ballads.” 

Wellicht verschijnen de Twinsis-
ters ook op het podium tijdens 
het Eerste Dreuntje op kermis-

maandag (20 augustus) van de 
Wervershoofse kermis. DJ Peter 
Manshanden staat dan achter de 
draaitafel en Hans Kay Palingro-
kerij zorgt voor een vers broodje 
paling.

Alle informatie over de festivitei-
ten staat op de facebookpagina 
van Pension Café ’t Ankertje. 

’t Ankertje opent de deuren voor meer festiviteiten

Het is een feest om de zussen Yolanda en Bettina van Zoolingen te horen zingen. Foto: KD/De Andijker

Met kermis is het een kleine stap om van Tante 
Leen en Johnny Jordaan over te stappen naar Metal-
lica of AC-DC. Vorig jaar hebben wij deze formule 
voor het eerst geprobeerd en wij drukken ons nu 
Heel Voorzichtig uit als wij zeggen dat het een 
Groot succes was. Het Ankertje stond op zijn 
spreekwoordelijke kop. 

Daarom komt er Kermis maandag een vervolg. D.J 
Peter Manshanden Praat en Draait alles weer aan 
elkaar vast, en hij start om precies 11.55. Hans Kay 
Paling Rokerij zal deze dag verse Paling en Rode 
Poon roken voor het Ankertje. Biertje, Goeie mu-
ziek en een broodje paling, mooier kunnen wij het 
niet maken. Tot  dan. U mag er natuurlijk gratis in.  

In de jaren vijftig was het al kermis in ‘t Ankertje. Foto aangeleverd

Kermis Maandag het eerste 
Dreuntje in het Ankertje
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Muziekschool de Vuurvogel: De muziek-
school van Dirk en Minouche Boon zor-
gen ook dit jaar weer voor beginnende en 
verrassende bands. Met een gemiddelde 
leeftijd tussen de 10-15  jaar laten de muzi-
kanten van de muziekschool zich van hun 
beste kant zien. Laat je verrassen door 
deze club jonge en gedreven muzikanten. 

Kees Broersen:
Kees is band lid van Brotherson en wilde 
zijn solo kwaliteiten laten zien en horen. 
We gaan het op Kermuzpop meemaken en 
laten ons verrassen.

Soldaat:
Band uit Hoogkarspel en omgeving met 
lekkere herkenbare muziek uit deze tijd. 
Covers van Pearl Jam, Kings of Leon en 
veel nummers in deze stijl zullen gebracht 
worden. Denk daarbij dan aan de charis-
matische uitstraling van zanger Rob Bij-
voet en dan weet je dat het spektakel 
wordt.
 
Sven Reus:
Met invloeden van Ed Sheeran, Ben Ho-
ward en Milow, kan de muziek van Sven 
Reus omschreven worden als een mix van 
pop en singer-songwriter. Eind juni ver-
schijnen zijn eerste twee singles op o.a. 
Spotify. Deze man moet je gezien en ge-
hoord hebben.
 
The Wild Hogs: 
Kennen we niet allemaal die mooie film 

“The Wild Hogs”over die 6 mannen die in 
een midlife-crisis zitten en besluiten om 
gezamenlijk een road trip op de motor te 
gaan doen. Hilarisch leuke film. 
Deze band bestaande uit jonge ouderen 
(en die misschien ook in een midlife crisis 
zitten) hebben  allemaal de muziek van 
vroeger meegekregen. Van The Stones tot 
The Beatles en van Eric Clapton tot The 
Cream maar ook verrassende nummers 
van bv John Mayer, Fatal Flowers om er 
een paar te noemen. Voor de liefhebbers.
 
2nd Door Left:
Renee Jong –zang; Herman Moens - lead 
gitaar; Cees Bosma-rythm gitaar; Karin de 
Wit – bas; Dennis de Wit-drum. Alle mu-
zikanten hebben hun sporen in diverse 
bands verdiend,o.a.; Maple Leaf, Rockface, 
B.O.M.A., Huig enz. Het repertoire be-
staat uit de betere rock klassiekers. O.a.; 
Cream, Lenny Kravitz, Foo Fighters, The 
White Stripes, Neil Young, Pearl Jam, Ra-
diohead. De nummers worden met de no-
dige vakman/vrouwschap en met veel en-
thousiasme gebracht. Al met al een leuke 
band die prima op Kermuzpop past en om 
eens te gaan bekijken!

Niels, Joost en Jos Electric Band:
Niels en Joost die inmiddels zeer succesvol 
zijn met hun theaterprogramma “Sound of 
Silence” komen ook dit jaar weer naar de 
Schoof samen met hun muziek kompanen 
met weer een uniek  repertoire.  Ook dit 
jaar weer met Jos Kolenberg op gitaar, 

Auke Haaksma op bas en Richard Heijer-
man op drums. Vele oude popklassiekers 
zullen de revue passeren en de meerstem-
mige zang zal weer schallen vanaf het po-
dium in de Schoof. Kom en geniet van een 
fantastische avond ouwe meuk!
 
Kermis maandag met Gerard Koedooder. 
Op de kermis maandagmiddag hebben we 
voor jong en oud die dat leuk vinden het 
gebruikelijke prijsklaverjassen en prijs-
sjoelen om mooie prijzen, aanvang half 
twee.  Gezellig kaarten en sjoelen met een 
kopje koffie met een koek en daarna wel-
licht een drankje. Om 18.00 denken we aan 
de inwendige mens en krijgen alle bezoe-

kers een broodje om daarna weer gezellig 
verder te gaan met niemand minder dan 
Gerard Koedooder. We hebben Gerard  
weten te strikken die op zijn eigen wijze 
weer mooie muziek gaat spelen. Van gol-
den oldies, nederlandstalige meezingers 
en nog veel andere leuke muziek die hij uit 
zijn accordeon weet te toveren.  Gerard is 
in de muziekwereld een aloude bekende en 
menig bezoeker zal wel een keer een feest-
je hebben meegemaakt waarop hij de mu-
ziek verzorgde en dan weet je dat het ge-
zellig wordt. Dat wil je toch niet missen.
Gerard begin na de prijsuitreiking van het 
prijsklaverjassen en sjoelen om ca 18.00 
uur.

Niels van der Gulik. Foto's aangeleverd

Kermuzpop 2017 in de Schoof

Joost BotmanJos Kolenberg
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De vrolijke zeilmaker
 uit Andijk

wenst u een mooie kermis

www.gruiter.nl

Aquastop Witgoedservice

Inbouwapparaten, witgoed
Reparatie, verkoop, onderdelen

Ook voor bedrijven en instellingen

AQUASTOP.NL  (0228) 51 22 85

Akties? 
zie facebook Aquastop 

Witgoedservice!!

De Tuin 1a
1611 KR 

Bovenkarspel

geen  
voorrijkosten
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Veel plezier op de

Wervershover Kermis
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