
Kermis Andijk 2021

De Andijker -met daarin deze kermisbij-
lage 2021- ligt vandaag op de mat in heel 
het dorp. Een traditie die inmiddels al heel 
wat jaren terug gaat en waar door velen 
naar wordt uitgekeken. Een krant vol foto’s 
en met verhalen over hoe we met elkaar 
kermis dit jaar gaan vieren.

Vorig jaar gooide het coronavirus nog ‘roet 
in het eten’. Kermis Andijk werd op het 
laatste moment afgelast. Maar dit jaar 
kunnen we de ‘geleden schade’ ruim-
schoots inhalen. Wij hebben er in elk geval 
weer zin in!

Géén kermis 2020
Weet u het nog? Kermisliefhebbers en de 
exploitanten hielden het nieuws goed in de 
gaten. Het verlossende telefoontje dat de 
kermis door mocht gaan mocht –welis-
waar met strenge regels- werd met hoera-
gevoel ontvangen. Met leuke verhalen, 
veel foto’s en speciale advertenties van lo-
kale ondernemers werd er een geweldige 
kermiseditie van de Andijker in elkaar ge-
zet. Het moment dat de Andijker naar de 
drukker gestuurd moest worden deden we 
een allerlaatste check, maar nog steeds 
had de kermis groen licht! Echter de pers-
conferentie van diezelfde avond maakte 
duidelijk alles op het allerlaatste moment 
toch nog werd afgeblazen. Echter de krant 
was al gedrukt, daar konden we niks meer 
aan veranderen. 

Zin in kermis
Dit jaar is nog steeds niet alles helemaal 
normaal, maar op diverse plekken in de 
regio hebben we kunnen zien dat kermis 

vieren kan. Ook de kermis Andijk mag en 
kan dit jaar door gaan. Lekker botsen, 
zwaaien en zwieren. Wat lekkers erbij zo-
als een oliebol of suikerspin en het feest 
kan niet meer stuk. We wensen iedereen 
een heel gezellige kermis toe.

Op de foto
De fotografen van de Andijker zullen dit 
jaar ook weer op de kermis aanwezig zijn. 
Dus als u het leuk vindt? Laat u dan ‘kie-

ken’ voor de dorpskrant. We hopen dat 
jullie zelf hele leuke foto’s maken en die 
met ons willen delen. Maak mooie selfies 
en zet elkaar op de foto. Wie weet vind je 
jezelf straks ook in de krant terug?

Stuur ons jouw foto
Zelf een mooie foto gemaakt die wij mo-
gen gebruiken, stuur hem (liefst voorzien 
van de namen) in een zo groot mogelijk 
formaat naar de redactie op info@andijker.

nl o.v.v Kermis 2021. Doe dit zo snel mo-
gelijk!

Ook digitaal
U vindt ons ook op o.a. Facebook en via de 
website www.andijker.nl kunt u de kranten 
ook digitaal lezen en uiteraard delen met 
vrienden en bekenden over de hele wereld. 
Dat geldt ook voor de overige uitgaven van 
de Nederlandse: De Streker editie Stede 
Broec en Drechterland.

Kermis Andijk, van vrijdag 15 tot en met zondag 17 oktober. Archieffoto de Andijker

Kermis gaat nu wel door!

Veel plezier op de kermis!



Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel
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maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur
 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222
www.autoserviceandijk.nl
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De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST

Complete Computerbril 
incl. blauw filter v.a. € 175,=
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De vrolijke zeilmaker
 uit Andijk

wenst u een mooie kermis

www.gruiter.nl

Verkoop van jong 
gebruikte auto’s.

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

Cupra Formentor 2.0 TSI 4Drive 310 PK
Bouwjaar  26-01-2021   Brandstof  Benzine
Kilometerstand 8389   Transmissie  Automaat

Prijs  € 54.000,-
Fabrieksgarantie - Panoramadak
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Veel plezier op de kermis!

Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

In 2019 organiseerde het comité een eerste en meteen 
geweldige Kermis Challenge, die druk bezocht werd. 
Meteen werd geroepen: “Dit doen we volgend jaar 
weer en dan grootser!” 

Marien vertelt: “We hoeven niemand uit te leggen wat 
daar tussen kwam, corona was inderdaad ook hier dé grote 
spelbreker. Maar, we hebben niet stil gezeten en zijn dolblij 
dat er inmiddels alweer een aantal dingen mag en kan!”

Doe je mee? 
“Op de zondag, na de brunch, organiseren we dit jaar de 
Kermis Estafette Challenge. Het wordt een hilarische 
spannende strijd tussen teams. Welk team heeft in de 
kortste tijd alle spelletjes goed uitgevoerd? Doe mee, be-
denk een leuke teamnaam en geef je op via het mailadres 
kermiscomiteandijk@gmail.com. Een team dient uit 
minimaal 4 en maximaal 6 teamleden te bestaan. Uiter-
aard is de Kermis Estafette Challenge ook dit keer weer 
geschikt voor jong en oud (vanaf 4 jaar) en is deelname 
gratis. We hopen weer op een erg gezellige middag.” 

Kermiscomité Andijk 
De organisatie bestaat nog steeds uit de familie- en vrien-
dengroep van het eerste uur: Marien, Erik, Ron, Linda, 
Mariska en Petra. “We bruisen van de plannen!” vertelt 
Marien. “We willen het stap voor stap opbouwen. Elk jaar 
willen we er weer iets extra’s bij verzinnen. Of het op een 
andere manier vormgeven. Om het organisatorisch ook 
haalbaar te houden kan niet alles tegelijkertijd. Daarbij is 
het toch ook leuk als er elk jaar iets nieuws bijkomt?”

Jaarlijks Grootser
“Dit jaar hebben we gekozen voor een iets andere aanpak, 
niet zozeer voor een uitbreiding. Door alle regels rondom 
de pandemie was lange tijd niet duidelijk wat er wél of 
niet zou kunnen. Maar wie er een leuk idee heeft is bij 
deze van harte uitgenodigd dit idee met het comité te de-
len. Samen kunnen we jaarlijks terugkerende activiteiten 
ontplooien en er steeds weer iets nieuws bij blijven be-

denken. Vrijwilligers in de voorbereiding en op de dag zelf 
zijn van harte welkom.  Het belangrijkste is dat iedereen 
mee kan doen en iedereen een gezellige kermis beleeft.“ 

Vol programma
De flyer vindt u in deze krant. Samen is er gezorgd voor 
een vol programma. Naast de kermisattracties waar je 
kunt zwieren en zwaaien is er gezorgd voor een leuk pro-
gramma. Om maar iets te noemen: de vrij-mi-bo. “We 
beginnen vrijdag met de gezellige  vrijdagmiddag borrel. 

De weersvoorspellingen zijn gunstig, het beloofd mooi 
weer te worden. Kom gezellig bijkletsen, met een heerlijk 
koud drankje,” aldus het enthousiaste comité. “Op zater-
dagmiddag vanaf 15 uur is er kinderdisco. Een waar spe-
ktakel waar velen hun dancemoves kunnen laten zien. Op 
zondag natuurlijk de kermisbrunch en aansluitend dus de 
Kermis Estafette Challenge 2021. Om daarna meteen 
door te kunnen gaan naar de kermis die om 14 uur weer 
open gaat.” Het kermiscomité Andijk wenst iedereen een 
fijne kermis toe.

Tijdens de editie van 2019 waren Marien, Erik, Ron, Linda en Mariska er uiteraard als organisatoren ook bij.  
Afwezig op foto: Petra. Tekst en foto OdB

Kermiscomité Andijk organiseert Kermis Estafette Challenge 
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nieuwe collectie

in vele kleuren leverbaar NU 

in vele kleuren vanaf

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits) 

in vele kleuren 

2x box 2x matras 1x hoofdbord 2x potenset 
1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet nu vanaf 499

box + matras + potenset,
1 persoons vanaf 

geheel compleet € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring
nu met €1300,-

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras) 

NAJAARSAKTIES

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad,
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf € 3.095,00

voor € 1.795,00.
Overtuig uzelf bij:

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad,
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf € 3.095,00

voor € 1.795,00.
Overtuig uzelf bij:

Zweefdeurkasten
ruime keus in afmetingen en uitvoering 

vanaf e399,-

vanaf e

Comfortabel bankstel
vanaf e999,-

Hotelbed compleet
box + matras + potenset

1 persoons vanaf e149,-

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

in vele kleuren leverbaar NU 

in vele kleuren 
vanaf

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits) 

in vele kleuren 

2x box 2x matras 1x hoofdbord 2x potenset 

1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet nu vanaf 499

box + matras + potenset,
1 persoons vanaf 

geheel compleet € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met €1300,-

maandag 13.00-18.00

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras) 

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

in vele kleuren leverbaar NU 

in vele kleuren 
vanaf

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits) 

in vele kleuren 

2x box 2x matras 1x hoofdbord 2x potenset 

1x topdekmatra
in zwart/bruin en antraciet nu vanaf 499

box + matras + potenset,
1 persoons vanaf 

geheel compleet € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met €1300,-

maandag 13.00-18.00

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras) 

Relaxfauteuils

vanaf e495,-

set vlak
140x200 v.a.
E 1795,-

elektrisch v.a. E 2495,-

Voor de vierde keer in drie jaar prijkt Norma bovenaan in de ‘Eredivisie van het 

Slaapcomfort’. Want de Consumentenbond heeft zojuist ons Solara Combispring 

20 Latexmatras opnieuw als beste getest! Na de hoge waarderingen voor onze 

Timeless Flow boxspring (voorjaar 2011), het Solara Pocketvering Traagschuim-

matras (najaar 2011) en vorig jaar ons Solara Combispring 20 Latex matras is dit 

dan de vierde opsteker van jewelste. Fantastisch nieuws, zeker omdat Combispring®

een innovatie van Norma is. Deze matraskern verenigt de beste eigenschappen 

van alle bekende matrassoorten. De eerste plaats is vooral een mooie beves-

tiging van de continu-kwaliteit die Norma levert. Maak er ook kennis mee en 

ontvang tijdelijk een kwaliteitskussen gratis bij aankoop van het onderscheiden 

Solara Combispring matras! Tot ziens bij 

www.norma.nl

Norma’s
Solara Combispring®matras
opnieuw officieel de beste!

Middenweg 10 • 1611 KP Bovenkarspel • 0228 51 80 10 • www.basic-design.nl

i.v.m. nieuwe collectie hoge kortingen op div. showmodellen

opruiming diverse

showmodellen met 

grote kortingen

Relaxfauteuils 
vanaf  € 599,-

Eettafel 
vanaf  € 565,-

Linnenkast
vanaf  € 299,-

nieuwe collectie

maandag 13.00-18.00
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    
1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
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€323,-

Boxspring
nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

 

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

NAJAARSAKTIES

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Zweefdeurkasten
ruime keus in afmetingen en uitvoering   

 vanaf e399,-

 vanaf e

Comfortabel bankstel
 vanaf e999,-

Hotelbed compleet
box + matras + potenset

1 persoons                         vanaf e149,-

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00
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                  in vele kleuren                                  vanaf   
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                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    

1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 
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€323,-

Boxspring

nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

 

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          
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  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    

1x topdekmatra
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
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voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

 

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

Relaxfauteuils    

                                     

vanaf e495,-

set vlak
140x200  v.a.
E 1795,-

elektrisch v.a. E 2495,-

Voor de vierde keer in drie jaar prijkt Norma bovenaan in de ‘Eredivisie van het 

Slaapcomfort’. Want de Consumentenbond heeft zojuist ons Solara Combispring 

20 Latexmatras opnieuw als beste getest! Na de hoge waarderingen voor onze 

Timeless Flow boxspring (voorjaar 2011), het Solara Pocketvering Traagschuim-

matras (najaar 2011) en vorig jaar ons Solara Combispring 20 Latex matras is dit 

dan de vierde opsteker van jewelste. Fantastisch nieuws, zeker omdat Combispring® 

een innovatie van Norma is. Deze matraskern verenigt de beste eigenschappen 

van alle bekende matrassoorten. De eerste plaats is vooral een mooie beves-

tiging van de continu-kwaliteit die Norma levert. Maak er ook kennis mee en 

ontvang tijdelijk een kwaliteitskussen gratis bij aankoop van het onderscheiden 

Solara Combispring matras! Tot ziens bij 

www.norma.nl

Norma’s
Solara Combispring® matras 
opnieuw officieel de beste!

     

Middenweg 10 • 1611 KP Bovenkarspel • 0228 51 80 10 • www.basic-design.nl

i.v.m. nieuwe collectie hoge kortingen op div. showmodellen

opruiming diverse

showmodellen met 

grote kortingen

maandag gesloten

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Relaxfauteuils 
vanaf  € 599,-

Linnenkast
vanaf  € 299,-

Boomstamtafel
Prachtige tafel compleet met stalen X 
onderstel  (6 cm massief Acacia)

nu 200x100 
€ 595,- 

Je bent welkom in onze winkel. Wij hanteren hierbij de 
aangepaste richtlijnen van het RIVM. Kom met maximaal 2 

personen en houdt voldoende afstand tot elkaar.

Eettafel 
vanaf  € 565,-

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
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Kom je met
mij een feestje
vieren?
Kom werken bij
Berend Botje!

werkenbijberendbotje.nl
Samen spelen, leren & ontdekken
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Kermis vieren, dat doe je gezellig met elkaar. 
Wat hebben we dat gemist, maar dit jaar staan 
ze er weer. De kramen met lekkere hapjes zoals 
suikerspinnen en kaneelstokken, de attracties 
waarin we kunnen botsen of proberen die ene 
mooie beer ‘te grijpen’. 

Inmiddels alweer meer dan 10 jaar staat daar 

op de kermis Andijk ook de zweefmolen van 
Michel Koolhaas en zijn gezin. “Andijk is een 
leuke kermis om te staan. Hij is een kermis in 
bloei, elk jaar wordt het leuker!” aldus Michel.

Met het gezin
Tijdens Kermis Andijk zie je veel gezinnen lo-
pen, vaak met meerdere generaties. Opa en 

Al meer dan 10 jaar op de kermis in Andijk: de Zweef! Foto: archief de Andijker

Kermis dat is zwieren en zwaaien!

 

KERMIS
ANDIJK

1 5  O K T O B E R  -  1 7  O K T O B E R  2 0 2 1
 

V R I J D A G  
1 5 . 0 0  -  0 . 0 0  V R I J D A G M I D D A G B O R R E L

 
Z A T E R D A G

1 5 . 0 0  -  1 6 . 3 0  K I N D E R D I S C O
2 0 . 0 0  -  0 . 0 0  L O S  M E T  J E N S  

 
Z O N D A G

1 1 . 0 0  K E R M I S B R U N C H
€ 5 , -  P E R  P E R S O O N   

A A N M E L D E N  T / M  V R I J D A G  1 5  O K T O B E R  
0 6 - 1 8 1 9 4 0 5 0  O F  I N F O . K L A M P @ G M A I L . C O M

 
N A  D E  B R U N C H :

K E R M I S - C H A L L E N G E  V O O R  J O N G  E N  O U D
A A N M E L D E N :  K E R M I S C O M I T E A N D I J K @ G M A I L . C O M  

 

De drie kinderen (en de vierde op komst) van Michel Koolhaas dragen allemaal 
een steentje bij. Foto aangeleverd

oma, vaders en moeders met zoons en 
dochters en de kleinkinderen. Soms 
zijn er zelfs al achterkleinkinderen die 
mee gaan. De één komt vooral sfeer 
proeven en lichtjes kijken, de ander 
kan niet wachten om rond te zwieren. 
“Daarvoor zijn jong en oud bij ons aan 
het goede adres. De rit in de zweef 
geeft een heerlijk gevoel, je vliegt een 
stukje door de lucht, draait rond en 
komt weer veilig terug naar de grond! 
Kies je plek in het zelfde bakje of ga te-
genover elkaar zitten. Zodra de bel 
klinkt en de attractie in beweging 
komt, ga je op avontuur en zweeft de 
lucht in. Het maakt niet uit hoe vaak je 
het doet, het blijft genieten!”

Met ons gezin
Michel staat er niet alleen voor. Met 

zijn vrouw en de drie kinderen (en een 
vierde opkomst) dragen ze allemaal 
een steentje bij. “We wonen in Den 
Helder en de kinderen (22-18 en 14) 
hebben daar natuurlijk hun school, 
maar zodra ze kunnen helpen zijn ze 
van de partij. Naast de zweefmolen 
hebben we ook nog een oliebollen-
kraam waarmee we rondreizen. Nie-
mand hoeft zich te vervelen. Het is 
heerlijk werk, wij hebben altijd vrolij-
ke, enthousiaste en blije mensen om 
ons heen!”

Raar jaar 
Met Corona en alles wat opeens werd 
stilgelegd was het –ook voor Michel 
en zijn familie- een raar jaar. “Alles 
rondom de Zweef lag stil, gelukkig wa-
ren we met de oliebollenkraam nog 
wel op veel plaatsen welkom en daar-
naast heb ik meer dan een jaar gewerkt 
in de zonnepanelen business. Je moet 
er alles aan doen om het hoofd boven 
water te houden en dat is ons gelukt. 

Maar we zijn vooral heel erg blij dat we 
nu weer mogen doen waar we het 
meest van genieten: kermis vieren!”

Kermisbijlage oktober 2021Kermis Andijk Pagina 10



Kermisbijlage oktober 2021Kermis Andijk Pagina 11



Midi scooter
3 ritten 
voor €5,-

Schiettent
24 schoten 

€12,50 
op de sterren of pyramide

✄ ✄ ✄

✄ ✄ ✄

Bij inlevering van deze bon

Bij inlevering van deze bon

Zweefmolen
3 ritten 
voor €5,-

Oliebollen 
7 olie- of 

krentenbollen 
voor €5,-

✄ ✄ ✄

✄ ✄ ✄

Bij inlevering van deze bon

Bij inlevering van deze bon

✄ ✄ ✄
Bij inlevering van deze bon

Botsauto
10 ritten 
voor €10,-

✄ ✄ ✄
Bij inlevering van deze bon

Koop nu 40 ritten voor 60 euro 

(bij de kassa van de Autoscooter). 

Met deze munten kunt u, gedurende 
de gehele kermis, voor 1 munt in 

alle draaiende attracties!

Bussensport 
bij deelname 

van €6,- 
0,50 cent korting 

p.p. per spel

✄ ✄ ✄
Bij inlevering van deze bon

Suikerspin 

0,50 cent korting 
(vanaf normale 

suikerspin)

Triple XXX
3 ritten 
voor €5,-

✄ ✄ ✄
Bij inlevering van deze bon

Kermis geopend: 
vrijdag 14.00 uur 

zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.00 uur

Kermisbijlage oktober 2021Kermis Andijk Pagina 12


