
Kermis Andijk 2022

Kermis in Andijk, één van de gezelligste evenementen 
in het dorp. Er is plezier voor iedereen. De jongsten 
gaan in de draaimolen, met een beetje meer lef ga je in 
de zweef. Er is voldoende vertier voor jong en oud(er) 
want ook de botsauto’s en de schiettent staan er weer.

Kermis is een mengeling van oud vertrouwd en ook van 

vernieuwing. Daarom brengt de familie Vonck dit jaar een 
nieuwe attractie mee van maar liefst 35 meter lang en 14 
meter hoog. CO2 neutraal plezier! Laat je verrassen.

Glijden maar
De attractie van 14 meter hoog is een enorme glijbaan, 
een hele hoge en vooral enorm lange glijbaan. Via de trap 
klim je rustig omhoog, dan zitten, afzetten en roetsjen 
maar. Voel de wind door je haren gaan. Ouderwets plezier 
in een modern jasje, je krijgt er geen genoeg van.

Alle dagen feest
De attracties gaan alle dagen open vanaf 14 uur. U bent 
vrijdag 14, zaterdag 15  en zondag 16 oktober van harte 
welkom. Kom glijden, zwieren en zwaaien, win prijzen en 
bots er maar op los. Daarnaast is er natuurlijk ook ge-
zorgd voor lekkernijen in de vorm van hapjes en drankjes 
en kleurig snoepgoed.

Kortingsbonnen
Alles wordt duurder, dus korting is altijd fijn. In deze An-
dijker zitten weer volop kortingsbonnen, wees slim en 
gebruik ze. Maar ook de actie voor kortingsmunten geldt 
dit jaar. Koop 40 ritten voor €60,00 euro en kies zelf bij 
weke attractie jij ze inwisselt. Net zo veel plezier, maar 
voordeliger! Dat maakt het misschien nóg wel leuker!!

Kermis Andijk beleef je
Het kermiscomité heeft ook allerlei leuke activiteiten op 
en rondom de kermis bedacht, vanaf ontbijt tot aan de 
laatste dans kun je je dus vermaken. Laat je dan ook nog 
gratis op de foto zetten door de fotografen van de Streker/
Andijker (herkenbaar aan hun zwarte trui met logo) en 
wellicht zie jij jezelf terug in de krant, op Facebook of In-
stagram. Samen kermis vieren, nu een geweldige beleve-
nissen en straks een schitterende herinnering. 

Volop plezier tijdens Kermis Andijk met nieuwe attractie

Veel plezier op de kermis!

Familie Vonck op archieffoto de Andijker

De glijbaan van 14 meter hoog. Foto aangeleverd



‘t Klooster Interieurmakers
Hoofdstraat 199
1611 AE  Bovenkarspel 

Telefoon 
0228-518991
06-53277233 

E-mail | Internet
info@tkloosterinterieurmakers.nl   
www.tkloosterinterieurmakers.nl

Volg ons ook op:    

Laat je verrassen tijdens onze sale, opruiming van 
meubelen, verlichting, woondecoraties, kussens & plaids 
voor hele scherpe prijzen en van mooie merken. Kom je 
nieuwe interieur scoren of shop een leuke aanvulling 
voor je huis. Gelijk meenemen en snel stijlen & genieten! 

U komt toch ook?

MAGAZIJNOPRUIMING 
TE ANDIJK, HANDELSWEG 18D
Zondag 16 oktober van 10.00 - 16.00 uur
Maandag 17 oktober van 10.00 - 14.00 uur

SAVE 
THE 

DATE
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Mitra Bouman
T (0228) 44 60 00
M  06-22 55 12 35

Mitra Bouman
Raadhuisplein 7
1616AV Hoogkarspel 
(Winkelcentrum Reigerspassage)

mitraboumanhoogkarspel

mitrabouman

F ijne 
kermis!

wist u dat u 
voor € 24,95 bij ons 

al een doos 
wijn heeft ?

Wij bezorgen 
gratis in 
Andijk!

De Andijker met daarin de ker-
misbijlage 2022 ligt vandaag weer 
op de mat in heel Andijk. Een tra-
ditie die inmiddels al heel wat ja-
ren terug gaat en waar door velen 
naar wordt uitgekeken. Een krant 
vol foto’s van eerdere edities. 

Hoewel we ons uiterste best doen 
kan het zijn dat een foto toch al 
eens eerder is geplaatst of dat 
mensen op de foto inmiddels zijn 
overleden. Excuses hiervoor. 

Op de foto  
De fotografen van de Andijker 
lopen ook  dit jaar weer rond op 
de kermis. Spreek ze aan en laat je 
–samen met vrienden, familie of 

totaal onbekenden- op de foto 
zetten. Dat kost je niks en de foto 

zou dan zomaar in de Andijker 
kunnen staan. Je krijgt geen 
kaartje dat je moet bewaren, je 
krijgt wel een mooie herinnering 
aan onvergetelijk mooie dagen.  

Stuur ons jouw foto 
Maak mooie selfies en zet elkaar 
op de kiek. Wie weet vind je jezelf 
in een volgende Andijker terug. 
Zelf een mooie foto gemaakt die 
wij mogen gebruiken, stuur hem 
(liefst voorzien van de namen) in 
een zo groot mogelijk formaat 
naar de redactie op  info@andij-
ker.nl o.v.v Kermis Andijk 2022. 
Doe dit zo snel mogelijk! 

Veel plezier  
Regionale bedrijven dragen de 

We danken iedereen die op enige wijze een mooie bijdrage aan 
deze bijlage heeft geleverd. 

Fotoarchief  
Ook al hebben wij een enorm archief met foto’s, toch is het niet te 
voorkomen dat sommige foto’s al eens eerder geplaatst zijn. Ook 
kan het voorkomen dat stelletjes op de foto inmiddels uit elkaar 
zijn of dat mensen zijn overleden. Help ons het archief uit te brei-
den. Maak foto’s en stuur ze in aan info@andijker.nl.  

Gevarieerd aanbod  
We proberen elk jaar een zo gevarieerd mogelijke kermisbijlage te 
maken. Een krant die  met foto’s van eerdere jaren én die vooruit 
blikt op het spektakel wat ons dit jaar weer te wachten staat. Die 
door het bekijken van de foto’s van eerdere edities en thema’s de 
kermisverhalen weer doet opborrelen. Een krant die onderdeel is 
van het grootste dorpsfeest dat kermis heet.  

Bedankje aan allen  
We hebben met veel plezier met het hele team aan deze bijlagege-
werkt. We hopen dat u net zo geniet van het lezen.   Wij van de 
Andijker wensen iedereen een mooie kermis toe.

TEKST&UITLEG

Het is weer kermis in Andijk!

Er wordt van alles georganiseerd. Tekst en foto’s: OdB/De Andijker

kermis een warm hart toe en ook 
de redactie van de Andijker 
wenst iedereen een hele fijne en 
gezonde kermis en daarbij veel 
leesplezier! We mogen weer en 
samen kunnen we er een gewel-
dig feest van maken! Ook digitaal 
U vindt de Andijker op o.a. Face-
book en Instagram en via de web-

site  www.andijker.nl  kunt u de 
krant ook digitaal lezen en uiter-
aard delen met vrienden en be-
kenden over de hele wereld. Dat 
geldt niet alleen voor de kermis-
krant, maar ook voor de overige 
uitgaven van de Nederlandse: De 
Streker editie Stede Broec en 
Drechterland.  
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Walbeschoeiingen
Houten en aluminium veranda’s

Schuttingen
Vlonders

Glaswanden
Diversen

06-38 26 15 94
info@penwwalbeschoeiingen.nl
www.penwwalbeschoeiingen.nl

Informeer vrijblijvend 

naar de 
mogelijkheden!

Geheel op maat gemaakt!
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De nieuwe collectie is binnen!
G-STAR • PME LEGEND • ONLY

JACK&JONES • TRAMONTANA • ESQUALO
KULTIVATE • LOAVIES • SISTERPOINT

Dorpsstraat 50, 1693 AH Wervershoof • Winkelcentrum Streekhof, Bovenkarspel

VOOR IEDEREEN 
EEN FIJNE KERMIS!
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werkenbijwlgroep.nl

Bij ons is het elke dag kermis!Bij ons is het elke dag kermis!
Een rondje over de kermis. Dat doen wij graag met onze cliënten. Jong en oud. Iedereen geniet. Voor ons de gewoonste zaak van de wereld. 

Omkijken naar een ander. Naar mensen die zichzelf willen zijn, zelfs als ze daar wat hulp bij kunnen gebruiken. Dat vraagt aandacht en 
geduld. Soms veel. Maar dat is wat het is. Een investering in een ander. Dat kan jij. 

Werken bij de gewoonste zaak van de wereld? 
Wij hebben vacatures in de buurt. Wil jij werken als Verzorgende IG, Helpende (Plus), verpleegkundige of in één van onze wijkzorgteams? 
Ga dan naar onze website of scan de QR code.

Wij wensen iedereen een 
hele fijne kermis!
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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

De vrolijke zeilmaker
 uit Andijk

wenst u een mooie kermis

www.gruiter.nl
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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
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)          

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

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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www.andijkautotechniek.nl
Gedeputeerde Laanweg 41a, 1619 PB Andijk 0228-528795

Wij wensen u 
veel plezier 

op de kermis!
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Al meer dan 15 jaar is Keukencentrum Stedebroec een 
vertrouwd en betrouwbaar adres voor jouw keukenwensen.

Bij ons vind je een prachtige collectie keukens die leverbaar zijn 
in veel verschillende opstellingen en kleuren. 

Strak modern, klassiek en handgemaakt.

Keukencentrum Stedebroec
 Raadhuislaan 21 a, 1613 KR Grootebroek, T. 0228-515883,

www.keukencentrumstedebroec.nl

Raadhuislaan 21a | Grootebroek | T: 0228-515883

www.keukencentrumstedebroec.nl

strak modern, klassiek én handgemaakte keukens!

UITVERKOOP SHOWROOMKEUKENS

diverse keukens voor een extra aantrekkelijke prijs!!

Kom vrijblijvend langs en laat je verrassen.

MODERNE KEUKENS

KLASSIEKE KEUKENS

HANDGEMAAKTE KEUKENS
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Vrijdag 14 oktober 
Vrij-mi-bo (vanaf 16.00 uur)

Amsterdamse avond met live optreden (tot 01.00 uur)

DJ Jens
Zaterdag 15 oktober 

kinderprogramma
Met o.a kinderdisco en schminken (tussen 15.00 en 17.00 uur)

Zaterdagavond DJ Jens
Zondag 16 oktober

 kermis ontbijt (om 11.00 uur)
 Opgeven voor het kermis ontbijt is verplicht!  Dit kan tot vrijdagavond 

bij Nico en Marjan Hooiveld van Sportcafé de Klamp .

aansluitend zeepkisten race ouder en kind
Opgave bij het kermis comité of via kermiscomiteandijk@gmail.com

DJ Jens
Een gezellige kermis iedereen!

Kermis Andijk 2022
Sportcafé de Klamp
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Autoscooter
8 ritten 

voor €10,-

Schiettent

€1,- korting 
p.p. per spel

✄ ✄ ✄

✄ ✄ ✄

Bij inlevering van deze bon

Bij inlevering van deze bon

✄ ✄ ✄

✄ ✄ ✄

Bij inlevering van deze bon

Bij inlevering van deze bon

✄ ✄ ✄
Bij inlevering van deze bon

✄ ✄ ✄
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 

0,50 cent korting 
p.p. per spel

✄ ✄ ✄
Bij inlevering van deze bon

Suikerspin 

0,50 cent korting 
(vanaf normale 

suikerspin)

Kermis Andijk
Vrijdag, zaterdag en zondag  
geopend vanaf 14.00 uur!

Draaimolen
geen 5 maar 

6 ritten voor 
€10,-

Glijbaan
10 

afdalingen 
voor €10,-

Zweefmolen
geen 5 maar 

6 ritten voor 
€10,-

Oliebollen 
6 olie- of 

krentenbollen 
voor €5,-

✄ ✄ ✄
Bij inlevering van deze bon
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