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De kermis begint
bij De Wijze Vrouw...
De Wijze Vrouw is hét spiritueel centrum van Hoorn.
Er zijn oneindig veel producten op het gebied van
spiritualiteit en zelfontwikkeling te vinden. Je kunt
ook je toekomst laten voorspellen of je lichaam en
geest tot rust laten komen met een privé consult.
Voor wie zijn of haar lichaam wil laten versieren
met een piercing of een tijdelijke tatoeage, is een
bezoek aan De Wijze Vrouw meer dan de moeite
waard.
De kermis is voor Sylvia Kuiper en haar team
een extra bijzondere tijd. ‘De kermis heeft
van oorsprong een spirituele betekenis: het
heeft te maken met het loslaten van oude
zaken en het vieren van nieuwe dingen. De
Hoornse kermis is hét moment om jezelf te
laten zien en je eigen unieke zelf uit te drukken. Hoe kun je dat beter doen dan met een
unieke lichaamsversiering!’ vertelt Sylvia op
bevlogen wijze.

Body art;
niet alleen voor kinderen
Voor wie zijn lichaam op een prachtige manier tijdelijk wil versieren, zet het team van
De Wijze Vrouw Henna en Jagua tatoeages.
Deze slijten er na verloop van tijd vanzelf

Kom een
kermisbol
kraken!

weer af. ‘De reeds bekende Henna staat voor
geluk en bevat spirituele zegeningen. Het staat
voor het vieren van het wonder van het leven,
intuïtie en vrouwelijkheid. Henna geeft een
roodbruine kleur op de huid. Voor wie liever
iets heeft dat meer op een echte tattoo lijkt,
is Jagua misschien iets. Dit heeft een blauwzwarte kleur en is bijna niet van een echte
zwarte tattoo te onderscheiden’ zegt Sylvia
enthousiast.

Glitter tattoo
Wil je echt iets bijzonders, laat dan eens een
prachtige glitter of black tattoo zetten! Sylvia: ‘Glitter tattoos zijn dé trend van nu! Wij
hebben meer dan 300 verschillende voorbeelden, van klein tot rug vullend. Natuurlijk
schilderen wij ook free-hand de mooiste patronen op het lichaam. Met een beetje goede
verzorging is het mogelijk dat deze glitter
tattoo maar liefst tien dagen blijft zitten.’

Piercings en dermal anchors
Centrum De Wijze Vrouw heeft ook een
piercingstudio. ‘Piercings, tatoeages en andere
lichaamsversieringen dienen van oudsher om
overgangsrituelen aan te geven. Momen
ten van verandering. Piercings volgen onze
persoonlijke gemoedstoestand; het zijn zicht
bare markeringen van wat ons bezig houdt.
Ik doe altijd mijn best om de mensen die
naar me toe komen te laten ontspannen en
zich op hun gemak te laten voelen.’

Laat je toekomst voorspellen
Iets wat tijdens de kermis natuurlijk niet
mag ontbreken, is een bezoek aan de helderziende. De toekomst bepaal je uiteindelijk
zelf, maar is het niet heerlijk als je daar wat
inzicht en handvatten voor krijgt! Sylvia is
medium en natuurgeneeskundig therapeut
en gebruikt haar talenten en heldere vermogens om jou bij je kern te brengen. In liefde
en helderheid. Ervaar het zelf!
Wilt u ook iets unieks op uw feest, evenement of kinderpartijtje? Wij verzorgen ook
tijdelijke tatoeages en body art op locatie!
www.centrumdewijzevrouw.nl

kermisaktie Bij inlevering van deze bon

20% korting
op Piercings en Body-art

• Dermal Anchors
• Piercings (ook intiem)
• Oorbellen of neusbellen
• Tandkristallen
• Henna en glitter tattoo’s
• Kindergezichten schminken
Gratis nazorg en sieradenwissel
(bij aankoop van onze sieraden)
*GGD goedgekeurd
*Wij werken bij voorkeur
op afspraak

kermisaktie
Bij inlevering van deze bon

20% korting op edelsteen geodes kraken
vanaf € 3,95 tot € 15,95
Met gratis mini reading
bij iedere bol
Centrum de Wijze vrouw • Grote Oost 23, Hoorn • Tel 0229-269680 • 06-50214455

www.centrumdewijzevrouw.nl

Centrum de Wijze vrouw • Grote Oost 23, Hoorn • Tel 0229-269680 • 06-50214455

www.centrumdewijzevrouw.nl
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BEZOEK ONS OP DE VALE HEN

Dit jaar TERUG!

op de Vale Hen

VALE HEN
BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Tegen inlevering
van deze bon

TURN IT UP!

�0,50 KORTING
1 BON P.P.
NIET GELDIG IN COMBINATIE MET ANDERE
ACTIES OF AANBIEDINGEN

Verschrikkelijk grappig

4 halen, 3 betalen

NIEUW OP DE KERMIS IN HOORN!

OP DE KERMIS IN HOORN!

NIEUW OP DE KERMIS!

Boesveld presenteert op de

M. DE VOER PRESENTEERT

HOORNSE KERMIS
Vale Hen

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

1 MINUUT EXTRA

IN DE WALKING
WATERBALLS
1 BON PER PERSOON

NIET GELDIG IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES EN/OF AANBIEDINGEN

Bij ons vindt

XXL

collectie

WA LK O N
WAT E R
AQUA FUN OP DE VALE HEN!

u de allernie
uwste
pluche

Bij inlevering van deze bon

en besteding van � 5,KRIJGT U 2 SPEELMUNTEN GRATIS!
1 bon per persoon

Alle remmen los!
De Hoornse Kermis staat ieder jaar garant voor één groot feest! Dat moet natuurlijk
spetterend worden geopend! Dit jaar zal kermiswethouder Michiel Pijl op zaterdag
10 augustus om 13.00 uur opnieuw het symbolische lint doorknippen op het Kerkplein. En… hij heeft een extra verrassing in petto. Namelijk een gratis rondje over
de kermis t.w.v. € 500,-! Dit kun je winnen door de Hoornse Kermis te liken op
Facebook.
Natuurlijk mag ook een daverend optreden niet ontbreken! Zangeres Aliyah zal je met
haar warme soulstem extra in de feeststemming brengen. De dertienjarige vocaliste won
Holland’s Got Talent met het nummer ‘I have nothing’ van Whitney Houston. Inmiddels heeft
Aliyah al vele eigen hitsingles op haar naam staan. Met liedjes als: ‘Yeah, Yeah, Yeah’, ‘Girls Night
Out’ en ‘We’ve got the music’ gaan alle voetjes gegarandeerd van de vloer. Dat is nog niet alles! Ook
DJ Niek Paniek zal de gehele middag berengoede beats ten gehore brengen. De toegang voor dit grootste
openingsfeest is uiteraard gratis. En na het spektakel? Natuurlijk snel op zoek naar jouw favoriete attracties,
snoepkramen en spellen. Met jou erbij kan het feest beginnen!

Openings
spektakel
ZAT. 10 AUGUSTUS

H.P. Stroucken op de

VALE HEN

Come on! Jump in, Jump on!

WEGENS SUCCES
DIT JAAR WEER IN HOORN!

Kermis op

De Dubbele Buurt
LEVER DEZE BON
IN EN ONTVANG
Bij aankoop
van een broodje
Kermisprogramma

een gratis
drankje!

10 t/m 19 augustus

Zaterdag

10 D.J. HASKER’s eerste deuntjes als opwarmer voor de feestweek

Maandag

12	ROZE MAANDAG met vele verrassingen
o.a. Diva MARIJE met diverse “over the top“ acts 20.30 uur

Dinsdag

13 PLEEBORSTEL-WERPEN op de Dubbele Buurt (aanvang 20.30 uur)

Woensdag 14 21.00 uur Swingende vrouwenavond met dé PAUL VLAAR

scharloo 18 • 1621 jz hoorn • tel. & fax: 0229 27 74 80

Donderdag 15 21.30 uur Rock & Roll avond met de Hoornse band “GOTTA GO”
Vrijdag

16 22.00 uur Vuurwerkfeest met zanger ERIC EKKERMAN

Zaterdag

17 ’s avonds D.J. HASKER draait doorrrrrrrrrrr... en op verzoek

Zondag

18 Pré-Lappendag Party met d.j. HASKER van 19.00 tot 21.30 uur

Maandag

19 L APPENDAG om 8.00 uur geopend!!!
Met na 11.00 uur zanger MARCEL KRAMER in de straat/op het terras
van café CharlieS, café 1650, café The London Cab, rest. Tapas Y Mas

WWW.CHARLIES.NL | Proeflokaal CharlieS | Dubbele Buurt 4 | 1621 JV HOORN
Café de Kermis is voor de echte “kermisfreaks”.
Tijdens deze Hoornse kermis beperkt geopend vanaf
21.00 uur. De rest van het jaar is de Kermis geschikt
voor feestjes, bedrijfsborrels of andere gelegenheden
tot 50 personen. Informeer naar de mogelijkheden
via info@charlies.nl of 0229-217798

Kom voor goed belegde
broodjes en een uitgebreide
avondkaart naar ons zonnig
terras midden op de kermis
bij de Vale Hen.

Wij zijn alle kermisdagen

BILJART BRUIN CAFE KOFFIEHUIS
5
l3
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Tijdens de kermis hebben wij

LIVE MUZIEK!
Dubbele Buurt 22 - 1621 JW - Hoorn Tel. 0229 - 214952

Kermisactie!

Bij ieder 3-gangen
menu ontvangt u
een gratis dessert!*
*Tegen inlevering van deze bon

Kleine Noord • 1621 JE Hoorn
0229-278570 • 06-22922144 • www.defleshoorn.nl

open vanaf 12.00 uur.

Woensdag kindermiddag

Pannenkoek naturel met stroop of suiker € 2.50

Op lappendag
zijn wij vanaf
08.00 uur open.

Dubbele Buurt 26 • 1621 JW Hoorn
Tel. 0229-266620 • www.derooiekip.nl

EETCAFE

DE PAERDEstal

Reserveer 0229 - 240403

M. Meijer presenteert

PUSHER
Locatie: Breed

Van maandag t/m donderdag

Voor € 5,-

penningen kopen

Voor € 10,-

penningen krijgen
(bij inlevering van deze advertentie)

JACKPOT
M. Meijer

THE
MONEY
NEVADA

Locatie: Breed

Bij inlevering van deze bon
T
JAC
KPO geen 100 maar 120 punten CKPO
T
JA

1 bon per persoon - Locatie: Breed

KERMIS BIJ JAMIN!

ZORBA

KERMIS MENU
Brood & kruidenboter
Voorgerecht naar keuze:
Filodeeg gevuld met fetakaas
of
Gehaktballetjes in tomatensaus
of
Trio: tonijnsalade, gamba kroketje & inktvisringen
Hoofdgerecht naar keuze:
Mixed grill: Suflaki, giros & mousaka
of
Gegrilde zalmfilet met dillesaus
Hoofdgerechten worden geserveerd met rijst,
salade, wedges & twee sausjes

Deze acties zijn alleen geldig
bij Jamin Hoorn, Grote Noord 21

JAMIN
ZUURSTOKKEN
per stuk 1,25

3 VOOR

2,50

JAMIN
NOUGAT
450 gram
normaal 4,99

NU VOOR

3,99

Nagerecht naar keuze:
Jaourti: Griekse yoghurt met honing en walnoten
of
2 bolletjes ijs met slagroom en warme chocoladesaus
De prijs voor dit kermismenu is € 23,50 p.p.
Dit menu is geldig vanaf 10 augustus tot en met 18 augustus 2013

Kleine Noord 22 | Tel. 0229 217 706 | www.zorba-hoorn.nl

Tegen inlevering van deze bon, gratis
montage op de fietsbanden t.w.v. € 18,50.
Geldig tot en met 31 augustus 2013.

Halfords Hoorn Breed 21-23 | 1621 KA Hoorn
T. +31 (0)229 21 80 19 | E. 069@halfordsfiliaal.nl

HEEL VEEL
KERMISPLEZIER IN
MOOIHOORN
MOOIHOORN.NL - ALLES OVER HOORN
HISTORIE, WINKELEN, ETEN & DRINKEN
EVENTS EN MEER!

PLAY THAT GAME!

Arjaans-Theunisz vof

Bosma presenteert
NIEUW in Hoorn op het Breed

FUNNY PLATES
Locatie Breed

Play
1 X spelen voor € 1,- & win
6 X spelen voor € 5,13 X spelen voor € 10,20 X spelen voor € 17,-

Bij inlevering van deze bon
bij FUNNY PLATES - Breed

� 1,- KORTING
op elke funny plate

Meeting point of winners

1 bon per persoon

BREED

Tegen inlevering van deze bon
en deelname door kinderen,

niet 12 maar
15 ballen vangen
Altijd grote prijs!

BREED

Tegen inlevering van deze bon
en deelname door kinderen,

€ 0,50 KORTING

LOCATIE - BREED - LOCATIE - BREED - LOCATIE -BREED - LOCATIE - BREED - LOCATIE - BREED

bij aankoop van een ijsje
van € 2,- EEN GRATIS DIP!
DE LEKKERSTE SLUSH PUPPY
IN HOORN!

van L. Boersma

LOCATIE - BREED - LOCATIE - BREED - LOCATIE - BREED - LOCATIE - BREED - LOCATIE - BREED - LOCATIE - BREED - LOCATIE - BREED - LOCATIE - BREED

Overheerlijk schepijs bij
J. Vlasman op het Breed

LOCATIE - BREED - LOCATIE - BREED - LOCATIE - BREED - LOCATIE - BREED - LOCATIE - BREED - LOCATIE - BREED - LOCATIE - BREED - LOCATIE - BREED

LOCATIE - BREED - LOCATIE - BREED - LOCATIE - BREED - LOCATIE -BREED - LOCATIE - BREED

NIEUW OP DE KERMIS IN HOORN

Boersma’s

Vuilnisbakkenspel
Bij inlevering van deze bon

€ 0,50 KORTING
famili

e altij

d prij

s!

van ze
op hettten jr.
breed

LETS GO FOR
THE MONSTER JACKPOT
Brunselaar-Ropers presenteert

Locatie: Breed

'De gulste KamelenRace
op de Kermis in Hoorn'

Speel mee en maak kans
op een GROTE prijs!

Locatie: Breed
Bakker presenteert

SPERENSPORT OP HET BREED

ME
A
G
T
R
HÉT DA KERMIS
VAN DE

1 PIJL IN DE

'Het leukste familiespel
op de Kermis in Hoorn’
Bij deelname van �5,1 SPEL GRATIS!
Kinderen en Dames altijd prijs!
Bij inlevering van deze bon

BULLSEYE=UIT
ZOEKEN

Sperensport - BREED
Bij inlevering bon en deelname

2 PIJLEN EXTRA!

1
1 bon
bon persoon
persoon -- alle
alle dagen
dagen geldig
geldig
niet
niet geldig
geldig in
in combinatie
combinatie met
met andere
andere acties
acties of
of aanbiedingen
aanbiedingen

Sperensport - BREED
Bij inlevering bon en deelname

2 PIJLEN EXTRA!

1
1 bon
bon persoon
persoon -- alle
alle dagen
dagen geldig
geldig
niet
niet geldig
geldig in
in combinatie
combinatie met
met andere
andere acties
acties of
of aanbiedingen
aanbiedingen

Kermiswethouder Michiel Pijl

‘De Hoornse Kermis is een wereld op zich’
Kermis betekent tien dagen lang feest in de VOC stad. Het zal niemand verbazen dat daar een ijzersterke
organisatie achter staat. Voor de vierde maal op rij stuurt kermiswethouder Michiel Pijl dit jaar het kermisteam van de Gemeente Hoorn aan. Omdat de kermis een bijzonder plekje in zijn hart heeft, doet hij dat
met verve én groots enthousiasme. ‘We zijn trots op het feit dat onze kermis bij zowel het publiek als de
kermisexploitanten goed staat aangeschreven.’
Wanneer we Michiel Pijl vragen wat de Hoornse
Kermis voor hem zo bijzonder maakt, hoeft hij
niet lang na te denken. ‘De kermis is het grootste
evenement in Hoorn, tien dagen lang is het feest!
Natuurlijk worden er in Hoorn genoeg andere
festiviteiten georganiseerd. Maar het feit dat de
kermis zo afwisselend is, maakt het tot mijn favoriet. Er is voor een ieder, van jong tot oud, wat
wils. Het zijn niet slechts de attracties die het zo
leuk maken. Ook het hele gebeuren er omheen,
zoals de themadagen en de grootse vuurwerkshow maken het speciaal’, vertelt hij enthousiast.
Voordat de stad bruist van de felgekleurde lichtjes, feestelijke muziek, de geur van zoete traktaties én vrolijke kermisgangers, is het kermisteam
van de Gemeente Hoorn maandenlang in touw
geweest. De kermiswethouder is eindverantwoordelijk voor de organisatie. ‘We hebben een
fantastisch team dat op zeer bevlogen wijze regelt dat er ieder jaar weer een kermis van formaat
wordt neergezet. Persoonlijk houd ik mij bezig
met het beleid eromheen en de financiën.’

Een wereld op zich
Tevens is de kermiswethouder ambassadeur van
de Gemeente Hoorn. Michiel: ‘Natuurlijk hoort

het er ook bij dat ik met regelmaat mijn gezicht
laat zien. Zo houden we jaarlijks een brunch
met de kermisexploitanten om een beetje feeling
met hen te krijgen. Ik vind het leuk om de mensen achter de attracties en hun werkzaamheden
beter te leren kennen. De kermis is echt een eigen wereld die ik eerder niet echt kende. Ik merk
ook onder de kermisexploitanten dat Hoorn
goed staat aangeschreven. Dat is natuurlijk een
groot compliment! We vinden het dan ook zeer
belangrijk om dat zo te houden. De kans dat je
mooie attracties hebt en een mooie kermis kunt
maken, is dan veel groter.’

Booster
Zijn ambtstermijn als kermiswethouder heeft
Michiel Pijl al vele mooie herinneringen opgeleverd. Een daarvan is de Ouderendag. ‘Ik vind
het heel mooi om de senioren van onze gemeenschap zo te zien genieten. Afgelopen jaar stonden er ruim 350 ouderen te dansen. We hebben
met het hele kermisteam tevens genoten van het
poffertjes bakken!’ Er blijkt nog een memorabel
moment aan de afgelopen kermis te zijn. ‘De
avond voor de opening had ik gebluft dat ik wel
even een rondje in de booster zou maken, ter-

E. Tieken presenteert

Circus Cars
Nu weer op onze vertrouwde
plek op het Breed!

wijl ik eigenlijk niet zo’n held ben met dat soort
dingen. Helaas waren mijn collega’s het niet
vergeten; dus daar ging ik! Het is mij honderd
procent meegevallen en het was uiteindelijk
een leuke ervaring om op die manier mijn
grenzen te verleggen. Maar het allergrootste
“wauw-moment” blijft het openen van de
kermis! Dit jaar maken we dit moment bovendien extra speciaal door de “like actie” op
Facebook waarmee een gratis rondje kermis
voor vier personen is te winnen.’

Tieken
Locatie Breed

LET OP, LET OP!!!
Bij inlevering van deze bon

Bij 7 eendjes
vangen
een
GRATIS RIT
in onze
Dit jaar weer
in Hoorn!
Circus Cars

Bij inlevering van deze bon

Circus Cars

Bij inlevering van deze bon

1 rit GRATIS 1 rit GRATIS
bij aankoop van 4 ritten.
1 bon per persoon
Locatie: Breed

bij aankoop van 4 ritten.
1 bon per persoon
Locatie: Breed

Circus Cars

Dit jaar aanwezig in Hoorn!

HIT ‘N WIN

SCHEFFER PRESENTEERT

ROLL DOWN
LOCATIE BREED

de !
n
e
b
b
e
Wij h ste prijzen!!
lernieuw

ROELS

al
Het leukste
spelletje
met de leukste
gadgets!
Roels presenteert:

Roels presenteert:

Bij inlevering van deze bon
en besteding van 2 euro

Bij inlevering van deze bon
en besteding van 5 euro

HIT ‘N WIN HIT ‘N WIN
5 SPELEN! 15 SPELEN!
Alle dagen geldig. Niet geldig in
combinatie met andere acties

LOCATIE BREED

Alle dagen geldig. Niet geldig in
combinatie met andere acties

LOCATIE BREED

Dalstra’s

Weer op het Breed!!!

Bij inlevering van deze bon

�0,50 korting op een SuikerSpin

Bij inlevering van deze bon

1 EURO KORTING
(1 bon per persoon en niet geldig op de familiedag)

Dé kermisdag
voor het hele gezin!
Bijna is het zover: dan mag je met papa en mama of opa en oma in je
favoriete attracties. Natuurlijk betekent de Hoornse Kermis tien dagen lang
feest, maar op de Familiedag is het voor kinderen én hun ouders extra feestelijk.
De entree voor de kinderattracties bedraagt tussen 12.00 en 19.00 uur slechts € 1,-.
Voor € 2,- mag je met het meeste grootvermaak mee. Dan ga je dus gewoon lekker twee
keer in de draaimolen, de vliegtuigjes of de achtbaan!
Naast het zwieren, zwaaien en rondjes draaien is er nog veel meer vermaak! Je kunt je
bijvoorbeeld op diverse locaties laten schminken in je favoriete fantasiefiguur.
Ook zijn er voor de familiedag speciale gasten uitgenodigd… Niemand
minder dan Buurman & Buurman komen gezellig met je keuvelen op
de kermis! Natuurlijk mogen ook grappige clowntjes niet ontbreken
die samen met jou de leukste grappen en grollen uithalen! Kom je
ook plezier maken tijdens de Familiedag? Ajeto buur!

Familiedag

WOE. 14 AUGUSTUS
Brunselaar-Ropers presenteert.

Amusement en behendigheidsspel.
Leuk om te doen maar ook om te bekijken.

CJ Cromjongh Nougat & Suikerwerken
locatie: Breed

Bij inlevering van deze bon en deelname

1 BAL EXTRA
1 bon pp. - alle dagen geldig

Het nieuwe spel op de kermis!
Terug in Hoorn! Locatie: Breed.

Tegen inlevering van deze bon

CJ Cromjongh Nougat & Suikerwerken

locatie: Breed

2 zakken eigen gemaakte
haknougat voor € 5,1 bon per persoon

FAMILIE VAN DER VEEN PRESENTEERT

®

H.J. Bakker

Locatie: Breed

Kwaliteit heeft de naam

8 Oliebollen + 8 Krentebollen

voor €10,-

Alleen
Alleen geldig
geldig bij
bij inlevering
inlevering van
van deze
deze bon.
bon.
Niet
Niet geldig
geldig in
in combinatie
combinatie met
met andere
andere aanbiedingen
aanbiedingen
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Lekker chillen
in Hoorn
WWW.SNOWJET.NL

LUTJENS VAN REKEN EN DOCHTER
PRESENTEREN OP DE HOORNSE KERMIS
De
fam kleurr
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i
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Spookhuis Gedempte Turfhaven

Lemmerman

Gedempte Turfhaven

bij inlevering van deze bon

�0,50 KORTING
OP EEN RIT
1 bon p.p.
niet geldig in combinatie
met andere acties
of aanbiedingen.

Lokatie Gedempte Turfhaven

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

4 PENNINGEN HALEN,
3 PENNINGEN BETALEN
1 BON PER PERSOON

BEZOEK OOK: WWW.THETHRILLER.NL

Dauphin presenteert
op de Gedempte Turfhaven
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aak
r
r
e
1 ke hoten
gesc PIJKER =
NE
en S
op e of I PHO f
I PAD onnen o
gew oeken
uitz

E. Tieken presenteert

Caribbean
Adventure
BUGGY‛S
Locatie Gedempte Turfhaven!

Bij inlevering van deze bon en deelname

3 schoten extra

op een door ons aangewezen spel
1 bon per persoon

CARIBBEAN ADVENTURE

CARIBBEAN ADVENTURE

Bij inlevering van deze bon

Bij inlevering van deze bon

1 rit GRATIS

1 rit GRATIS

Bij aankoop van 4 ritten.
1 bon per persoon
Locatie: Gedempte Turfhaven

Bij aankoop van 4 ritten.
1 bon per persoon
Locatie: Gedempte Turfhaven

SUIDEMA/RIJS PRESENTEERT OP DE HOORNSE KERMIS

ALADDIN
LOCATIE GEDEMPTE TURFHAVEN

SAEDT OP DE G
GEDEMPTE
EDEMPTE TURFHAVEN

1

www.saedt-amusement.nl
Saedt

2

Saedt

bij inlevering van deze bon en
besteding van � 6,-

bij inlevering van deze bon en
besteding van � 12,-

Locatie Gedempte Turfhaven

Locatie Gedempte Turfhaven

2 PENNINGEN EXTRA 5 PENNINGEN EXTRA

The best ride in town!

Wij wensen iedereen een fijne kermis toe!

HT
C
U
L
V
N
E
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O
K
A
A
M
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D
D
A
L
A
T
ME
BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

€ 0,50 KORTING
BEHALVE OP DE FAMILIEDAG

Kermismis

ZO. 11 AUGUSTUS
De kermis is een feest dat al heel lang bestaat. Hoewel het misschien nog
moeilijk is voor te stellen, is het van origine een katholiek feest. De naam is
afkomstig van het woord ‘kerkmis’. De kerkmis was de mis en het feest dat
de mensen vierden op de dag dat de kerk was geopend. Eigenlijk dus het
verjaardagsfeestje van de kerk in het dorp of de stad. Het feest werd gevierd
met een speciale hoogmis met zang en muziek. De kerk werd prachtig
versierd en er waren optochten met priesters en beelden: zogenaamde
processies. In de Middeleeuwen groeide de kermis uit tot een groots feest
met muziek en dans, spelletjes, eten en drinken, handel en vermaak.
Op zondag 11 augustus wordt de oorsprong van de kermis opnieuw tot leven
gebracht op de Hoornse Kermis. Iedereen is welkom voor een moment van
zegening en bezieling tijdens de Kermismis die wordt geleid door aalmoezenier
Bernhard van Welzenes, pastoor van de binnenvaart, circus en kermis. Om 11.00
uur bent u van harte welkom op de Autoscooter op de Gedempte Turfhaven voor
de sfeervolle viering!

Sfeervolle viering van de kermis
10 t/m 19 augustus

Kermis Hoorn

Hoorn staat van zaterdag 10 t/m maandag 19 augustus tien dagen lang in het teken van de
kermis. 72 Attracties waaronder de nieuwe Gladiator, Das Omen en de Crash Test achtbaan.
Op de Roode Steen staan dit jaar weer spectaculaire kermisattracties zoals de Booster Mach 5.
Kermisteam
Tijdens de opbouw van de kermis en tijdens de kermis zelf
zijn de medewerkers van brandweer, politie en gemeente
die samen het kermisteam vormen, telefonisch bereikbaar
voor alle vragen en zaken die met de kermis te maken
hebben. Zij zijn herkenbaar aan hun oranje T-shirt.
Het team is vanaf maandag 5 augustus tot en met maandag
19 augustus (Lappendag) bereikbaar op het telefoon
nummer 06 200 00255.
Opbouw
De opbouw van de grotere kermisattracties gaat op
dinsdag 6 augustus op een deel van de Vale Hen van start.
De opbouw van de andere attracties start op woensdag
7 augustus vanaf 18.00 uur.
Openingsuren
De kermis gaat iedere dag om 14.00 uur open; alleen op
woensdag 14 en zaterdag 17 augustus om 12.00 uur. De
kermis stopt om 24.00 uur. Op vrijdag 16 augustus en
beide zaterdagen draait de kermis een uur langer, tot 01.00
uur. Voor Lappendag telt een afwijkende openingstijd:
van 10.00 tot 16.00 uur.
Ritprijzen
Op maandag en dinsdag gelden maximum ritprijzen. Het
grootvermaak mag op deze dagen voor maximaal @ 2,50
draaien en het kindervermaak voor maximaal @ 1,50. Op
woensdag (familiedag) gelden tussen 12.00 en 19.00 uur
gereduceerde prijzen, te weten: groot vermaak @ 2,00 en
kindervermaak @ 1,00. Alle andere attracties komen die
dag met aanbiedingen. De aanbiedingen in deze krant zijn
niet geldig op de familiedag.
Verplaatsing zaterdagmarkten
Vanwege de kermis verhuizen de wekelijkse zaterdagmarkten op 10 en 17 augustus naar het Grote Noord.

Lappendag
Lappendag valt dit jaar op maandag 19 augustus. Die dag
zijn op het Grote Noord, het Kleine Noord, de Noorderveemarkt, een deel van de Veemarkt en de aanliggende
zijstraten zo’n 250 kramen en 40 standwerkers te vinden.
Veiligheid
Bij grootschalige evenementen hanteert de gemeente draaiboeken, waarin staat welke maatregelen nodig zijn voor
een veilig en ordelijk verloop van het evenement. Voor de
kermis en Lappendag gelden de volgende maatregelen.
Verkeersmaatregelen
Er worden van 5 t/m 20 augustus diverse verkeers
maatregelen genomen:
• De parkeerterreinen Pelmolenpad en Nieuwe Wal worden
met ingang van maandag 5 augustus afgesloten om
ruimte te maken voor de woonwagens van de kermis
exploitanten.
• Op het parkeerterrein Noorderveemarkt kan men met
uitzondering van zondag 18 augustus en maandag
19 augustus (betaald) parkeren.
• De volgende straten zijn van 5 t/m 20 augustus geheel of
gedeeltelijk afgesloten: Dal, Gedempte Turfhaven, Gouw,
Kerkplein, Kerkstraat, Nieuwland-Oost, Nieuwstraat,
gedeelte Breed, en Spoorstraat.
• Het parkeerterrein Vale Hen is van 6 t/m 20 augustus
afgesloten.
• De Roode Steen wordt ook dit jaar tijdens de openingsuren van de kermis afgesloten voor het verkeer.
• Breed en Achterom zijn van 6 t/m 20 augustus afgesloten
voor grote voertuigen.
• Eén rijstrook van de Hoge Vest, aan de zijde van het
parkeerterrein Vale Hen, wordt zo nodig op 6, 7, 8 en
9 augustus afgesloten ten behoeve van het lossen van
de pakwagens. Het verkeer wordt dan geregeld door
verkeersregelaars.

• Vanaf zaterdag 10 t/m maandag 19 augustus is er een
extra parkeermogelijkheid op de Westerdijk tussen de
Lambert Meliszweg en de Hulk. Daartoe wordt eenrichtingsverkeer ingesteld. Verkeer op de Westerdijk is dan
uitsluitend mogelijk vanaf de Vale Hen in de richting van
De Hulk/Venneweg. Er komen afzettingen ter hoogte
van de Westersingel en de Hulk. Omleidingen staan
aangegeven.
• Op zondag 18 augustus is het Doelenplein de hele dag
niet beschikbaar als parkeerterrein in verband met het
barbecue-evenement van Showband Hoorn.
Extra verkeersmaatregelen tijdens de vuurwerkavond.
• Zijn de Hoge Vest, de Westerdijk (ter hoogte van de Hulk
en in de binnenstad), de Wijdesteeg en het Achterom van
21:00 tot 23:00 uur afgesloten voor het verkeer.
• Geldt tijdens het vuurwerk op de Westerdijk tussen de
Lambert Meliszweg en De Hulk éénrichtingsverkeer
richting De Hulk.
Extra verkeersmaatregelen op Lappendag
• De Veemarkt westzijde, de Noorderveemarkt (inclusief
het parkeerterrein) afgesloten voor het verkeer.
• De Westerdijk ter hoogte van het Breed tussen 6:00 en
14:30 uur afgesloten voor voertuigen, uitgezonderd aanwonenden en bestemmingsverkeer. Van 14:30 tot 18:00
uur geldt de afsluiting voor al het verkeer.
• De Wijdesteeg afgesloten voor het verkeer.
• De Achterstraat afgesloten voor het verkeer.
Afsluiting havengebied op Lappendag
Ter vergroting van de bereikbaarheid en de veiligheid wil
de gemeente de toestroom van verkeer naar het havengebied zoveel mogelijk weren door dit deel van de binnenstad
af te sluiten. Naast het plaatsen van afzettingen zal Bureau
Stadstoezicht toezien op het naleven van deze maatregel.
Binnenstadsbewoners kunnen op vertoon van hun
parkeervergunning de afgesloten gebieden inrijden.
Ook eigenaren van boten krijgen toegang.

De enige uitzondering is de Westerdijk. De Westerdijk
richting haven is vanaf het Breed tussen 14:30 en 18:00 uur
op Lappendag voor alle verkeer afgesloten.
Drankverstrekking op Lappendag
De cafébedrijven zijn op Lappendag tussen 16.00 en 20.00
uur gesloten. Dit ter voorkoming van ernstige verstoring
van de openbare orde. Het is de bedoeling dat de drankverstrekking om 16.00 uur wordt gestaakt en de zaak vervolgens is ontruimd. De burgemeester heeft de slijterijen,
afhaalpizzeria’s en supermarkten in de binnenstad verzocht
op Lappendag na 16.00 uur geen (zwak-)alcoholhoudende
drank te verkopen. Tevens geeft de burgemeester in overweging om deze winkels van 16.00 tot 20.00 uur te sluiten.
Beheerde fietsenstallingen
Er zijn gratis beheerde fietsenstallingen op de kop van de
Veemarkt en aan het eind van de Gedempte Turfhaven.
De beheertijden zijn: op de kermisdagen van 9.00 tot
01.00 uur, op Lappendag van 7.00 tot 17.00 uur.
EHBO
Vrijwilligers van het Rode Kruis bemannen de EHBO-post
op het Dal. Het invalidetoilet staat op het Dal naast de
EHBO-post. De post is geopend wanneer de kermis open is.
Foutparkeerders
Parkeerders die hun auto op plaatsen neerzetten waar dat
tijdelijk verboden is, lopen de kans dat hun auto wordt
weggesleept. De kosten hiervoor zijn aanzienlijk en komen
voor rekening van de overtreder. Tijdens de kermis is het
verboden te parkeren op het kermisterrein.
Pendeldienst
Een gratis pendelbus maakt het aantrekkelijk om op
vrijdagavond (vuurwerk) en maandag (Lappendag) op
het terrein van Hof van Hoorn aan de Van Aalstweg te
parkeren. Vanaf de Provincialeweg worden automobilisten
op dit terrein geattendeerd. De pendelbus rijdt op vrijdag
16 augustus van 19.00 tot 01.00 uur en op maandag
19 augustus (Lappendag) van 7.00 tot 16.00 uur tussen
Hof van Hoorn en het Stationsplein.
Stadhuis dicht
Op Lappendag is het stadhuis de gehele dag gesloten. De
afdeling Burgerzaken is geopend van 9.00 10.00 uur, uitsluitend voor het aangeven van geboorte en overlijden. Het
bureau Stadstoezicht, het Westfries Museum en Schouwburg het Park zijn de gehele dag gesloten. Schouwburg het
Park is ook ‘s avonds gesloten.

Firma Hendriks presenteert nieuw op de kermis
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VALE HEN

4 HALEN 3 BETALEN
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON
GELDIG VAN MAANDAG T/M VRIJDAG
ACTIE IS NIET GELDIG OP DE FAMILIEDAG

Wij staan op de Vale Hen

Hendriks presenteert de nieuwe familie-achtbaan!
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Swenne presenteert

Sensatie voor de
jongste snelheidsduivels
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10 ritten voor l 10,-

�1,- korting
1 bon per persoon - Alle dagen geldig
Het leukste spelletje op

de kermis! Nu weer in Hoorn!
Locatie Gedempte Turfhaven

Cordier Rooze presenteert in Hoorn
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SUPERAANBIEDING!!!
20% GRATIS SPEELMUNTEN
(bij aanvang van het spel)
geldig van maandag tot donderdag
GEDEMPTE TURFHAVEN

GEDEMPTE TURFHAVEN

Bij inlevering van deze bon

GEDEMPTE TURFHAVEN

Pijl en boogspel uit vroegere tijden!

GEDEMPTE TURFHAVEN

GEDEMPTE TURFHAVEN

presenteert

GEDEMPTE TURFHAVEN
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De Hoornse Kermis:

hét feest voor jong en oud
Zaterdag 10 augustus – Openingsspektakel
De Hoornse Kermis staat ieder jaar garant voor één groot feest! Dat moet natuurlijk spetterend
worden geopend! Dit jaar zal kermiswethouder Michiel Pijl op zaterdag 10 augustus om 13.00
uur opnieuw het symbolische lint doorknippen op het Kerkplein. Natuurlijk mag ook een daverend optreden niet ontbreken! Zangeres Aliyah zal je met haar warme soulstem extra in de
feeststemming brengen. Met liedjes als: ‘Yeah, Yeah, Yeah’, ‘Girls Night Out’ en ‘We’ve got the
music’ gaan alle voetjes gegarandeerd van de vloer. Dat is nog niet alles! Je kunt je ook lekker
opwarmen op de sounds die DJ Niek Paniek je ten gehore zal brengen. De toegang voor dit
grootste openingsfeest is uiteraard gratis. En na het spektakel? Natuurlijk snel op zoek naar jouw
favoriete attracties, snoepkramen en spellen. Met jou erbij kan het feest beginnen!

Woensdag 14 augustus
Familiedag
Op de Familiedag is het voor kinderen én hun
ouders extra feestelijk. Op deze dag worden er
tussen 12.00 en 19.00 uur aangepaste tarieven
gehanteerd door alle attracties! De entree voor
de kinderattracties bedraagt op de Familiedag
slechts @ 1,- en voor maar @ 2,- mag je met
het meeste grootvermaak mee. Tijdens de
Familiedag staan de kinderen uiteraard in
het stralend middelpunt. Naast het zwieren,
zwaaien en rondjes draaien, is er voor hen
nog veel meer vermaak! Zo kunnen zij zich op diverse locaties laten schminken. Ook zijn er speciale gasten uitgenodigd.
Niemand minder dan Buurman & Buurman komen gezellig
met alle kinderen keuvelen! Natuurlijk ontbreken ook grappige clowntjes niet die samen met jou de leukste grappen
en grollen uithalen! Kom je ook plezier maken tijdens de
Familiedag?

Woensdagavond 14 augustus – Vrouwenavond
Dames uit Hoorn en omstreken, op 14 augustus is het weer vrouwenavond op de Hoornse Kermis! Jij komt toch ook lekker dansen en sjansen met je vriendinnen? Vele restaurants, cafés en
clubs zullen speciale menu’s, optredens en arrangementen presenteren. Wat dacht je van een
heerlijk ‘Ladies Night Menue’, een sexy stripper of een duizelingwekkend dansje maken op de
sounds van een van de vele bandjes? Check voor het programma de websites van de Hoornse
horecabedrijven. See you op woensdagavond 14 augustus! En… dress to impress!

Vrijdag 16 augustus
Vuurwerk Spektakel
Een van de meest indrukwekkende tradities verbonden aan de Hoornse Kermis is ongetwijfeld
het schitterende vuurwerk! Vanaf het water van
het Hoornse Hop worden de mooiste vuurpijlen afgestoken die tijdens de donkere uren een
lust voor het oog zijn. Het vuurwerk tijdens de
Hoornse Kermis is een zogenaamde ‘pyromusical’.
Het vuurwerk zal namelijk worden afgestoken
op de maat van de mooiste, kermiswaardige
muziek. Dit geeft de show het ultieme stukje
cachet! De knallende vuurwerkshow vangt aan
om 22.00 uur. Op de Westerdijk staat u eerste
rang. Maar ook vanaf de Hoornse wateren of
een van de vele andere oevers die de kermishoofdstad van Noord-Holland rijk is, is het
groots genieten! Het belooft weer mooier dan mooi te worden…

Maandag 19 augustus – Lappendag
Zondag 11 augustus – Kermismis
De kermis is een feest dat al heel lang bestaat. Het is van origine een katholiek feest. De naam
is afkomstig van het woord ‘kerkmis’. Het feest werd gevierd met een speciale hoogmis met
zang en muziek. De kerk werd prachtig versierd en er waren optochten met priesters en beelden: zogenaamde processies. In de Middeleeuwen groeide de kermis uit tot een groots feest
met muziek en dans, spelletjes, eten en drinken, handel en vermaak. Op zondag 11 augustus
wordt de oorsprong van de kermis opnieuw tot leven gebracht op de Hoornse Kermis. Iedereen
is welkom voor een moment van zegening en bezieling tijdens de Kermismis die wordt geleid
door aalmoezenier Bernhard van Welzenes, pastoor van de binnenvaart, circus en kermis. Om
11.00 uur bent u van harte welkom op de Autoscooter op de Gedempte Turfhaven voor deze
sfeervolle viering!

Maandag 12 augustus – Ouderendag
Ook voor de oudere inwoners van de Gemeente Hoorn is het tijdens de kermis groot feest! Op
de Ouderendag op 12 augustus kunnen senioren vanaf 13.30 uur een rondje over de kermis maken langs de vele moderne en nostalgische attracties die de kermis rijk is. Traditiegetrouw zal het
Kermisteam van de Gemeente Hoorn in de poffertjeskraam op de Spoorstraat een heerlijke versnapering bakken. Zij zullen de jeugd van vroeger namelijk trakteren op de lekkerste versgebakken poffertjes! De Hoornse zanger E.J. Fillee zorgt met zijn hooggewaardeerde Nederlandstalige
repertoire bovendien voor een gezellig stukje muzikale omlijsting.

Op maandag 19 augustus is het helaas alweer de laatste dag van de Hoornse Kermis. Deze wordt
echter super feestelijk en gezellig afgesloten met de traditionele Lappendag! Deze markt heeft
een eeuwenoude geschiedenis en is een van de grootste lappendagen van Nederland. Honderden marktkramen staan van 06.00 uur goed gevuld met lappen, kleding, snuisterijen en allerlei
andere aantrekkelijke koopjes op gretige koopjesjagers te wachten. Ook binnen in de winkels
zijn er voor aantrekkelijke prijzen de mooiste aankopen te doen. Niet koopjesjagers kunnen hun
hart net zo goed ophalen tijdens Lappendag. Zij kunnen in een van de vele Hoornse kroegen
lekker de bloemetjes buiten zetten! Vanaf ongeveer 10.00 uur openen de verschillende horeca
eigenaren hun deuren. Van 16.00 tot 20.00 uur wordt er even gepauzeerd met het schenken van
alcoholische consumpties, waarna het feest nog dunnetjes wordt overgedaan tot in de kleine
uurtjes. En dan… aftellen tot de volgende editie van de Hoornse Kermis!

De beste Vluchtsimulator van Nederland

TERUG VAN WEGGEWEEST!!!

Dit jaar op de Spoorstraat
Virtual World wordt gepresenteerd door Oudsen Troost vof
LUTJENS-VAN REKEN PRESENTEERT OP DE HOORNSE KERMIS

HOEPLA
XXL
LOCATIE RAMEN

Oudsen-Troost VOF
presenteert

Locatie: Ramen

Bij inlevering van deze bon

MET LUXE NIEUWE PRIJZEN!
HOEPLA XXL HOEPLA XXL

LOCATIE: GOUW
BIJ INLEVERING VAN DEZE BON EN
AANKOOP VAN 10 EURO AAN RINGEN:

LOCATIE: GOUW
BIJ INLEVERING VAN DEZE BON EN
AANKOOP VAN 10 EURO AAN RINGEN:

12 RINGEN 12 RINGEN
EXTRA!
EXTRA!
1 BON P.P. - ALLE DAGEN GELDIG

en deelname
1x gratis schieten

1 BON P.P. - ALLE DAGEN GELDIG

1 bon per persoon

De familie Oudsen - Troost
wenst u veel kermis plezier!

Het Hoornse Kermisteam

‘De kermis brengt veel reuring’
Voordat het feest van de kermis
losbarst en de Hoornse binnenstad
bruist van vrolijke kermisgangers
rond maar liefst 72 attracties, is er
veel werk verzet. De medewerkers
van het Kermisteam dragen daar
vele steentjes aan bij. Letterlijk en
figuurlijk. Een kijkje in de keuken
van bevlogen kermisliefhebbers.
Bas Grippeling en Fren de Weerd zijn de mannen van de buitendienst. Met het in orde brengen van het kermisterrein vullen zij vele weken van het jaar. ‘Drie à vier weken voor dat
de kermis aanvangt, gaan wij met ons team aan de slag. Het
verwijderen van fietsenrekken, prullenbakken, paaltjes en lantaarnpalen behoort tot onze corebusiness. Daarnaast gaan ook
verkeersborden en parkeermeters in de tijdelijke opslag. Zelfs
de bronzen winkelende dametjes voor het pand van Blokker moeten tijdens de kermis even elders hun boodschappen
doen’, lacht Bas Grippeling. In de weken van de aanloop naar
de kermis doen de mannen van de buitendienst iedere dag één
of meerdere klussen om het kermisterrein in orde te maken.
‘Ook de bestrating van de binnenstad moet eraan geloven.
Vele stoepranden, tegels en klinkertjes maken tijdelijk plaats
voor de verschillende steunpilaren en onderdelen van de attracties. Tijdens onze werkzaamheden houden we uiteraard
op zeer secure wijze rekening met de veiligheidsvoorschriften
van onze collega’s van de brandweer. Alle vluchtwegen blijven
piekfijn in orde.’

Favoriet
De kermis blijkt onder de medewerkers van de buitendienst
een favoriete periode te zijn. Fren de Weerd licht toe: ‘De
werkzaamheden rond de kermis geven veel reuring. Klussen als het verwijderen van de lantaarnpalen zijn uitdagend.
Het geeft grote voldoening wanneer we daar gezamenlijk een
methode voor bedenken, waardoor het de volgende jaren efficiënter werkt.’ Ook de ‘stalen rossen’ van de bezoekers van de
binnenstad doen bij de medewerkers van de binnendienst het

V.l.n.r. Bas Grippeling, Gert-Jan Menke, Maarten Keizer en Fren de Weerd

nodige stof opwaaien. ‘Enkele weken voor de aanvang van de
kermis verzoeken wij de eigenaren van fietsen om deze uit de
rekken te verwijderen. Het zal niemand verbazen dat er desondanks veel exemplaren achter blijven. Ook dit facet zorgt
voor de nodige uitdaging. Onze collega’s van Stadstoezicht
verwijderen de fietsen waarna deze worden overgebracht naar
een depot. Daar kan men ze vervolgens weer ophalen.’ Tijdens
deze bijzondere periode is de sfeer onder de collega’s van de
buitendienst heel gemoedelijk. ‘Wanneer de kermis achter de
rug is, maken we de binnenstad dan ook met het grootste plezier weer in orde. Want daar zijn we ook weer enkele dagen
mee zoet.’

Geen sinecure
De organisatie van de Hoornse Kermis is beslist geen sinecure.
Ver voordat de kermis op 10 augustus aanvangt, zijn de medewerkers van het Kermisteam druk in touw. In januari starten
zij met de eerste werkzaamheden. Het team wordt aangevoerd
door Fatina van het Kaar. ‘Waar het ons allemaal om te doen is,
is uiteraard het neerzetten van een zeer gevarieerd aanbod aan
attracties, spellen en snoepkramen. Het begint dan ook allemaal met de inschrijvingen van de kermisexploitanten. Jaarlijks
ontvangen we honderden reacties van enthousiaste eigenaren
die hun attracties graag in Hoorn komen exploiteren. We hebben echter plaats voor zeventig tot tachtig attracties. Tijdens de
zogenaamde verpachting trachten wij te zoeken naar de beste
balans van nieuwe attracties en alltime favourites. Het plezier
van het kermisminnend publiek staat natuurlijk voorop’, vertelt Fatina enthousiast. Daarna begint het grote gepuzzel om
alle draaimolens, botsautootjes en gokspellen het beste tot hun
recht te laten komen. ‘Op een enorme plattegrond tekenen we
de attracties in. Iedere straat heeft zo zijn beste plekjes om een
attractie in zijn volle glorie te laten stralen. Wanneer dat allemaal in kannen en kruiken is, breekt er een rustigere periode
aan. Eind juni, begin juli barst voor ons de grote drukte los.’

Voldaan gevoel

V.l.n.r. Rees Meuleveld, Boye van Galen, Fatina van het Kaar, Henk van de Lagemaat, Nick Fray en Jan de Haan
(niet op foto: Stef Guiken)

Een week voordat het vertier losbarst, worden de plaatsen op
het kermisterrein gemarkeerd. Daarna mogen de exploitanten
hun attracties oprijden. ‘Het lijkt dan net alsof de binnenstad
in een groot wespennest is veranderd. Het verrijzen van de
vele attracties zorgt voor een en al hectiek. Wij beantwoorden
ook alle vragen van de exploitanten, bewoners en de lokale
ondernemers. Wij rennen dan ook van hot naar her en van
het Kerkplein naar de Vale Hen’, vertelt Nick. Dit proces zorgt
voor grote voldoening. ‘Het is ontzettend mooi wanneer we
het plaatje dat wij al maanden in ons hoofd hadden tot leven
zien komen. Het geeft ons team dan ook het ultieme “hoera
gevoel” wanneer in onze relatief kleine binnenstad weer een
kermis van formaat staat. De high fives die we elkaar geven,
zijn dan even niet van de lucht. Ook tijdens de tien dagen die
de Hoornse Kermis duurt, genieten wij volop. Iedere dag zijn
wij op het terrein te vinden. De themadagen behoren tot mijn
persoonlijke favoriet. Neem bijvoorbeeld al die vrolijke snoetjes, clowntjes en themafiguren op de Familiedag, fenomenaal!
Het is dan ook ieder jaar weer vreemd wanneer de kermis op
dinsdag voorbij is en de stad leeg en verlaten is…’
U kunt het kermisteam bereiken op nummer: 06-200 00 255

Een feest voor jong en oud…

‘De bloemetjes buiten zetten’
De kermis is een feest voor jong en oud. De uitstraling van het feest is door de jaren heen natuurlijk wel
veranderd. De Kermiskrant bezocht een dame op leeftijd en een dametje dat net op de kermis komt kijken.
Mevrouw Jonkers-Butter, alias tante Cootje, deelt haar memoires en Fleur van Laerhoven vertelt ons waarom
haar hartje van de kermis sneller gaat kloppen.
Feest voor jong...
Fleur van Laerhoven (5 jaar) is al weken aan
het aftellen tot de Hoornse Kermis begint.
‘Nog maar een paar nachtjes slapen en dan
mag ik weer naar de kermis! Het leuke aan
de kermis in Hoorn is dat hij heel groot is
en ook heel lang duurt. Met opa en oma ga
ik samen met mijn broertje Beau naar de familiedag. Omdat zij heel erg van de kermis
houden, mogen we in heel veel dingen. Oma
heeft ons beloofd dat we samen met haar in
het spookhuis gaan. Dat vind ik wel lief van
haar, want eigenlijk houdt ze helemaal niet
van griezeldingen. Met papa en mama gaan
we ook een keertje ’s avonds naar de kermis.
Mama noemt dat altijd “lichtjeskermis” omdat in het donker alle lampjes van de attracties
zo mooi schijnen. We gaan dan eerst gezellig
met z’n allen uit eten in de stad. Voordat we
naar huis gaan, mogen we nog iets uitkiezen
bij de snoepjeskraam. Dan kunnen we thuis
nog een beetje van de kermis genieten. Als
het kermis is in Hoorn geven mijn vader en
moeder ook altijd een kermisborrel. Vorig
jaar mochten Beau en ik toen ook nog met
oom Aernout en oom Reinier mee voor een

rondje kermis. Dat was erg leuk omdat zij altijd heel gek doen. Bij de schiettent hadden
ze een foto geschoten. Zij trokken daarop een
heel gek gezicht. Altijd als ik naar die foto
kijk, krijg ik meteen zin om weer naar de kermis te gaan!’

Feest voor iets ouder...
Mevrouw Jonkers-Butter (90 jaar) zag als
kind weinig van de Hoornse Kermis. Op latere leeftijd haalde zij de ‘schade’ in. ‘Ik ben
in Hoorn geboren, getogen én gebleven. Je
zou dus verwachten dat een fenomeen als de
kermis mij met de paplepel is ingegoten. Ik
heb echter slechts een paar keer in de draaimolen gezeten. Mijn moeder had namelijk
een hekel aan kermissen. Ze had daarvoor
geen uitgesproken motivatie. Het had niets
met godsdienst te maken. Mijn moeder was
met bepaalde dingen gewoon een beetje bijzonder. Zo hield ze ook niet van kerstbomen.
De zomers in mijn jeugd heb ik bovendien
doorgebracht in het zomerhuisje dat mijn
ouders in Kamperduin hadden. In het nabijgelegen Hargen aan Zee was altijd een klein
kermisje. Mijn vader kocht daar snoepgoed

zoals wafels, nougat en kaneelstokken, dat hij
in een broodtrommeltje voor ons meenam.
Zo genoten wij toch nog een beetje van de
kermis. Toen ik achttien jaar was, belandde
ik op de Hoornse Lappendag. Ik wist niet wat
ik meemaakte: allemaal figuren die behoorlijk in de olie waren. Toen ik aan een passerende meneer vroeg wat er aan de hand was,
antwoordde hij: “Een goede Horinees is met
Lappendag dronken.” Dan ben ik geen goede Horinees, zei ik hem. Met mijn vriendin
Aaf Huesmann-Beemster met wie ik al sinds
1938 bevriend was, heb ik overigens wel vaak

de bloemetjes buiten gezet tijdens de kermis.
Toen wij beiden weduwe waren en allang
geen twintig meer, zetten we met regelmaat
de boel op stelten. Zij was dol op de Hoornse
Kermis en sleepte mij er iedere dag mee naartoe. Dagelijks zaten we op het terras bij Cosy.
Onder het genot van hapjes en lekkere glaasjes wijn genoten we dan van het “mensen kijken” en al het vertier rondom de attracties.
We hebben altijd vreselijk gelachen. Helaas is
Aaf er niet meer. Misschien dat ik het dit jaar
samen met mijn kleinkinderen dan nog maar
eens dunnetjes over doe.’

Sinds 1865

M. N. Beekvelt

Poffertjeskraam

Locatie: Spoorstraat
De lekkerste poffertjes van Hoorn
dit jaar weer op de kermis!

Bij inlevering van deze bon:

€ 1,- KORTING

op een normaal portie poffertjes
alle dagen geldig

Win een gratis
rondje kermis!
Kun je ook niet wachten tot je weer als
vanouds gaat zwieren, zwaaien en rondjes draaien op
de allerleukste kermis van
Nederland? Like de Hoornse
Kermis dan op Facebook en
win een gratis rondje kermis
t.w.v. @ 500,-!

Op 10 augustus wordt de kermis feestelijk geopend. Tot die
datum kun je de kermis liken op Facebook. Nadat kermiswethouder Michiel Pijl op het Kerkplein het symbolische
lint heeft doorgeknipt, zal hij de grootse prijs uitreiken. Misschien win jij ‘m wel! En dan? Joelend met z’n allen de achtbaan af, genieten van het mooiste uitzicht op Hoorn vanuit
het mega reuzenrad, een rondje racen in de botsauto’s, versgebakken poffertjes eten en een suikerspin toe! Surf dus snel
naar onze Facebook pagina www.facebook.nl/kermishoorn.

Schuilt in jou de beste
kermisfotograaf?
Wat is er nu een betere plek om de leukste, gekste en origineelste foto’s te maken dan de Hoornse Kermis?! Ook jij hebt er de
afgelopen jaren ongetwijfeld te gekke kermiskiekjes gemaakt.
Het is natuurlijk nog leuker om deze te showen aan andere kermisfanaten. Dit jaar vallen er met jouw foto’s bovendien mooie
prijzen te winnen!
Upload jouw mooiste, gekste en leukste foto van de Hoornse Kermis op onze Facebook pagina
en schrijf daarbij een minstens zo leuk onderschriftje. De foto met de meeste stemmen wint
een te gekke kermisprijs! En dat is nog niet alles… Jouw winnende foto hangt namelijk de hele
Hoornse Kermis lang op een prominente plek in de poffertjessalon! Je kermiskiekjes uploaden
kan tot en met 8 augustus via www.facebook.nl/kermishoorn.
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GEMEENTE

Hendriks presenteert

DRAAIMOLEN

V.O.F. Van Zetten presenteert u met trots

Grijp de mooiste prijzen bij de

MEGA CRANES
Dit jaar op het Gouw.

Op de vertrouwde lokatie:

Nieuwland
Bij inlevering van deze bon
Bij besteding van € 5,-

1 rit GRATIS
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Bij inlevering van deze bon:

30 speelmunten
voor � 10,1 bon per persoon
LE T O P XXL v ers ie !!!!
Alround presenteert op het GOUW:

PJH Kooistra

Sinds 1948 gast in Hoorn

Locatie: Gouw
Bij inlevering van deze bon

4 halen,
3 betalen
met uitzondering van
kortingsdagen
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Grootste mobiele Fun House in Europa.
Parcours: 360 meter! Meer dan 50 traps!

Brasserie ‘In De Verleeden tijd’
haalt de Jordaan naar Hoorn!
‘In De Verleeden Tijd’ is een begrip in Hoorn en omstreken. Al meer dan acht
jaar weten liefhebbers van lekkere, pure gerechten én de mooiste antieke
spulletjes de brasserie te vinden. Tijdens de kermis is het er met de speciale
menukaart en vele artiesten extra goed toeven! ‘Wij feesten er tien dagen lang
op los en halen de Jordaan een beetje naar Hoorn.’
Menig levensgenieter weet brasserie In De
Verleeden Tijd dagelijks te vinden voor een
luxe broodje, kopje koffie en een stukje gezelligheid. Tijdens de Hoornse Kermis is het
mogelijk om er te komen eten en drinken,
dansen en sjansen tot in de kleine uurtjes.
‘We openen onze deuren om 9.00 uur. Net
zoals normaal gesproken kunnen onze gasten

Saskia en John

heerlijk op ons terras vertoeven en lekker komen lunchen. Speciaal voor de kermis, op de
avonden dat er geen live muziek speelt, hebben we een avondkaart met de lekkerste gerechten, zoals onze beroemde saté en huisgemaakte roti. Tijdens de kermis sluiten wij dan
ook pas om 00.00 uur en op de dagen dat wij
live muziek in huis hebben, gaan we door tot

ver na middernacht’, vertelt Saskia Paulussen
enthousiast. Op maar liefst vijf avonden kan
er naar hartelust worden meegezongen en gedanst op de gezelligste muziek van de leukste
artiesten!

“Duo van de Jordaanboot” voor heerlijke
Amsterdamse deunen. Nancy zat zelfs op de
hotseat bij het programma “Bloed, Zweet en
Tranen”. Op vrijdagavond zingt onze neef
Luc Meijer de leukste hits. Op de tweede zaterdag zingt Barry van Vliet zijn Willy Alberti
achtige liedjes. Ook hij bracht het tot op de
hotseats van Bloed, Zweet en Tranen. Op
zondag komt het Duo Heesbeen optreden.
Daar zijn we heel trots op. In Amsterdam
is het duo namelijk wereldberoemd omdat
het altijd bij het Hof van Holland speelde.
Kortom: het wordt genieten! Tijdens de kermis brengen wij de Jordaan een beetje naar
Hoorn.’

De Jordaan van Hoorn

Liefde en goede producten

De muziekavonden van ‘In De Verleeden Tijd’ zijn een begrip. Nederlandstalige
muziek voert de boventoon. ‘Het is iedere
avond volle bak en berengezellig met een gemêleerd publiek. Van jong tot oud komt bij
ons een dansje maken en een borreltje drinken. We hebben inmiddels een mooi geheel
bij elkaar’, vertelt Saskia met een glimlach.
‘Op de eerste zaterdag van de kermis komt
Carlos Donkers optreden. Hij wisselt Nederlandstalige muziek af met prachtige Italiaanse nummers. Zo kan hij heel mooi “O sole
mio” zingen. Hij wisselt af met mijn schoonzoon Martin Hunneman die Engelse en Nederlandse liedjes ten gehore zal brengen. Op
de Vrouwenavond zorgen Ed en Nancy, het

Wanneer de kermis voorbij is, rusten John en
Saskia niet op hun lauweren. Saskia: ‘Samen
met ons fantastische team van gastheren en
-vrouwen zijn we constant bezig met het
bedenken van nieuwe gerechtjes en leuke arrangementen. Zo kunnen mensen sinds kort
naast high tea’s ook terecht voor high wining:
een proeverij van vier mooie wijntjes en een
prosecco. Daarbij serveren wij heerlijke hapjes met vis, vlees, kaas en een verrassend dessert. Ook voor het vieren van feesten en partijen is men bij ons van harte welkom. Alles
is mogelijk in brasserie In De Verleeden Tijd.
Waar het bij ons om draait, is het in de watten
leggen van iedere gast met goede producten
en een beetje liefde.’ www.verleedentijd.nl

Lucky Duck

Stuy-Boon presenteert

op het Gouw

Stuy-Boon

presenteert dit jaar op het Gouw

Bij inlevering van deze bon
en bij 7 eendjes vangen

€ 0,50 KORTING
Niet geldig op zaterdag en zondag

Bij inlevering van deze bon en
bij 3x touwtjetrekken
€0,50 KORTING
Per deelnemer, niet geldig op zaterdag en zondag.

Akkerman

Bij inlevering van deze bon

AANBIEDING
geen 40 maar

45 BALLEN

voor EEN €5,- BILJET!

Bij inlevering van deze bon

3 halen, 2 betalen

Alle dagen geldig

LOCATIE: GOUW

Kinderen altijd prijs

Kermis bij LijfstyLe
nieuwstraat 12 • Hoorn
tegenover de Xenos

stuntprijzen!
Korting grijpen bij Lijfstyle,
neem de munt mee!

superKOOpjes!

30 tot 50%

korting
...jouw lijf
jouw style

13_9628 flyer kermis A5 fc_C_2.indd 1
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TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON KRIJGEN KINDEREN

BIJ 2 SPELLEN EEN EXTRA KADO
1 BON PER PERSOON - NIET GELDIG IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIE’S

NOUGAT
&
SUIKERWERKEN

OLIEBOLLEN

VERWIJK - BUSSENGOOIEN OP HET GOUW

8 Oliebollen +
8 Krentebollen
voor €10,Alleen geldig bij inlevering van deze bon.
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen

Tot ziens bij Bierens Gebak!

NIEUWSTRAAT OLIEBOLLEN NIEUWSTRAAT

DE GROOTSTE VAN NEDERLAND
MET DE MEESTE PRIJZEN!

OLIEBOLLEN

OLIEBOLLEN NIEUWSTRAAT OLIEBOLLEN

BUSSENGOOIEN OP HET GOUW

NIEUWSTRAAT OLIEBOLLEN NIEUWSTRAAT

VERWIJK PRESENTEERT

Een begrip
in Hoorn

OLIEBOLLEN NIEUWSTRAAT OLIEBOLLEN

Dörenberg presenteert

Grijpkranen

Al 60 jaar onafgebroken OP DE HOORNSE KERMIS

OOK DIT JAAR WEER OP DE NIEUWSTRAAT

LET OP
AANBIEDINGEN
AAN DE KRAAM

bij inlevering van deze bon

Win de allerleukste prijzen
op de kermis in Hoorn!
Wij hebben de nieuwste
rages en mooiste pluche!

en besteding vanAF 5,- euro

Hoornse Kermisstok

cadeau

Bakker-Nougat LOCATIE NIEUWSTRAAT

Wij staan op de lokatie Nieuwstraat

Starry, starry night…
Een van de meest indrukwekkende tradities verbonden
aan de Hoornse Kermis is ongetwijfeld het schitterende
vuurwerk! Vanaf het water van het Hoornse Hop worden
de mooiste vuurpijlen afgestoken die een lust voor het
oog zijn. Ook dit jaar kunt u weer komen genieten van de
prachtigste siervuurpijlen. Het vuurwerk tijdens de Hoornse
kermis is een zogenaamde ‘pyromusical’. Het vuurwerk zal
namelijk worden afgestoken op de maat van de mooiste,
kermiswaardige muziek. Dit geeft de show het ultieme
stukje cachet!
Het Vuurwerk Spektakel wordt al meerdere jaren verzorgd door
Fireworks Europe die met haar vele professionele vuurwerkshows
wereldfaam heeft bereikt. De knallende show vangt aan om 22.00 uur.
Op de Westerdijk staat u eerste rang. Maar ook vanaf de Hoornse wateren
of een van de vele andere oevers die de kermishoofdstad van Noord-Holland
rijk is, is het groots genieten! Het belooft weer mooier dan mooi te worden…

Vuurwerk spektakel

VRIJ. 16 AUGUSTUS

D. ARJAANS PRESENTEERT IN HOORN

E. de Haan jr

SCHIETSALON - NIEUWSTRAAT

POLICE ACADEMY
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z
Locatirea: at
Nieuwst
Venezia, glazen doolhof
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Wij wne Dirk Ar
een ple nsen iede jaans
zierige reen
kermis!

De leukste schiettent van de kermis,
dit jaar weer op de Nieuwstraat!

Bij inlevering van deze advertentie

� 0,50
KORTING

Max. 1 bon per persoon, niet geldig op familiedag

Locatie: Nieuwstraat

SCHIETSALON - POLICE ACADEMY - NIEUWSTRAAT

Bij inlevering van deze bon

€ 1,- KORTING

1 bon per persoon

Kermisexpo

Een waar eldorado voor
iedere kermisliefhebber!
Hoorn is een waar eldorado voor iedere kermisliefhebber. Na een rondje in een van de vele attracties
die de Hoornse Kermis rijk is, kunt u uw hart bovendien ophalen aan de oogstrelende kermisattracties
in miniatuurversie op de Kermisexpo in het Huis
Verloren aan Kerkstraat 10.
De vele miniaturen vormen een indrukwekkende miniatuurkermis van formaat. De schaal
modellen zijn de creaties van hobbyist Marco
Frericks uit Nijmegen. ‘Al in mijn kinderjaren
begon ik met het maken van miniatuurkermisattracties. Deze maakte ik met lego en later
met papier. Later werden de attracties professioneler en geheel voorzien van verlichting. Tegenwoordig ben ik in het bezit van ruim dertig attracties welke ik thuis niet kan opstellen.
Vandaar dat ik zo’n vier keer per jaar het land
door reis om mijn modellen aan het publiek
tentoon te stellen. In augustus is Hoorn aan de
beurt’, vertelt Marco enthousiast.
Marco’s nieuwste model is een spookslot uit de
jaren tachtig. Het was het eerste Nederlandse
spookhuis met twee verdiepingen. U kunt kosteloos bij het Huis Verloren naar zijn vakwerk
komen kijken! www.kermisexpo.nl

TERUG
op de HOORNSEse kermis!
De Haan presenteert:

Suikerspin
J.A. Steenbergen

Wegens ons 10 jarig bestaan
Speciale actie!
Bij inlevering van deze bon.

Vanaf een middelgrote suikerspin
alle maten voor de helft van de prijs
1 bon per persoon

!!!
PLAY THE POPULAR GAME HERE

Schiet met 8 vogels
5 varkens weg
en je hebt
gewonnen!

Terug op de oude vertrouwde plek:
Nieuwstraat

h

Nieuwe attracties

h

De Crash Test
Het is pas kermis wanneer er een achtbaan is, althans
dit vinden veel mensen. Dit jaar nieuw op de kermis
in Hoorn op de Vale Hen de Crash Test achtbaan
gepresenteerd door Martin Hendriks uit Apeldoorn
De attractie Crash Test is voor jong en oud.
Maar let op! Deze ride lijkt minder wild wanneer je ernaar kijkt. Maar wanneer je plaatsneemt in deze Crash Test gondels maak je heel
wat mee. Op naar het station waar de gondels
van deze ride hun opwachting maken. In elk
kunnen vier inzittenden plaats nemen. De rit
in de Crash Test voert via twee etages, bochten,
hoogtes en dieptes. De rit begint en de gondel
brengt je naar een hoogte van zo’n 15 meter.
Eenmaal boven aangekomen op de bovenste
etage, ga je met een verassende snelheid een

parcours met een aantal haarspeldbochten van
90 graden af, waarbij je soms het gevoel hebt
dat je van de baan vliegt. Het gebeurt niet, maar
het effect verhoogt de spanning. Vervolgens
scheer je van flinke hoogte plotseling steil omlaag. Aangekomen op de onderste verdieping,
komt er nog een verassing en volgt het heftigste
gedeelte van de rit. De gondel vervolgt zijn rit,
de rechte stukken rails met de haarspeldbochten herhalen zich weer. Maar dan komt het,
de gondel waarin je zit draait vervolgens om
zijn eigen as waardoor de scherpe, maar soe-

pele bochten nog spectaculairder worden en je
helemaal uit je kermisbol gaat. Na dit heftige
gedeelte in het parcour denkt een ieder opgelucht adem te kunnen halen, maar de rit in de
Crash Test laat zich nog eenmaal zien met een
verrassing. Een verrassende heuvel die schrik
en vrolijkheid in al dit kermisplezier nog één
keer doet opwekken. Daarna kun je weer veilig
uitstappen om vast en zeker nog een rit te ma-

ken in de Crash Test. De imposante attractie is
zo’n 38 meter lang en 20 meter breed, wordt
vervoerd op vijf trailers en opgebouwd met
behulp van een kraan. Dit type achtbaan is gebouwd in Frankrijk. Er reizen vele van dit type
achtbanen over de hele wereld. In Nederland,
maar ook in Hoorn zijn we vertrouwd geraakt
met deze attracties. Ieder jaar weer bewijst dit
type achtbaan zijn populariteit!

Gladiator, de ultieme kick!

In Hoorn staan Remco en Debbie Kriek-Buwalda met een gloednieuwe attractie
die álle kicks in zich heeft. ‘Het is het beste van alles wat de kermis tot nu toe te
bieden had op het gebied van grootvermaak’ wordt ons vertelt.
Afgelopen voorjaar ging de attractie voor het
eerste seizoen op reis. De tournee gaat dit
jaar door Nederland en Duitsland. ‘Het verschil van stad tot stad is soms al groot, maar
verschil tussen landen of gebieden is er zeker
ook. Het mentaliteits- en cultuurverschil met
bijvoorbeeld Duitsland is totaal verschillend.
In Duitsland is er nog meer traditie dan hier.
Maar ook Nederland kent z’n tradities’, zoals
bijvoorbeeld de bekende kermis in Hoorn,
waar de Gladiator de komende 10 dagen haar
rondjes zal draaien. De rit in de Gladiator is
een ware belevenis. In de verte zie je hem al
en hoor je boven de muziek op de kermis uit

de propeller al ruizen. Ervaar de sensatie vanuit de twee gondels die beide voor 8 personen
ruimte bieden. De arm draait langzaam omhoog en gaat steeds hoger en steeds harder. Is
de ene gondel op maximale hoogte van zo’n 48
meter hoogte, dan is de andere beneden. Dan
begint het, de sensationele rit in de Gladiator.
De arm lijkt op een enorme wiek met aan ieder
uiteinde een gondel en draait super snel rondjes van 360 graden, dus helemaal rond. Ook de
gondel tolt om z’n eigen as en slingert je alle
kanten op. Het uitzicht boven is fantastisch,
maar dan ineens maakt de molen weer snelheid en draait de gondel alle kanten op, plotse-

ling hang je op je kop. Alles raast voorbij. De
Gladiator is dan met recht ook een echte blikvanger op de kermissen. De snelheid is zo’n 90
kilometer per uur, harder kan en mag niet. De
attractie wordt dan automatisch afgeremd. De
krachten die door de snelheid los komen zijn
rond de 4-G.

Das Omen, de Griezel sensatie!
Crash Test, Booster Mach 5, Break Dance en Gladiator
worden dit jaar gezien als de publiekstrekkers op de
kermis. Maar er is natuurlijk veel meer te beleven. Das
Omen, loopspookhuis staat voor de eerste keer in
Hoorn. Het resultaat mag er zijn, verdeeld over verschillende etages kunnen de bezoekers griezelen, dwalen
en lachen in deze fantastische ogende attractie.
Een première voor Hoorn!!!!. ‘Das Omen’. Een
loopspookhuis dat al sinds 1979 door Europa
reist en nu voor het eerst op de Nederlandse
kermis te zien is...In Hoorn!. De familie Punt
Sloots kocht deze attractie en gaat er nu de Nederlandse kermis mee op. Er is hard gewerkt
aan deze attractie en hij wordt helemaal aangepast aan ‘2013’. Voorheen, maar ook nu nog

worden er meer zaken geëxploiteerd door de familie Punt. Naast een ijssalon en een pizza verkoop kwam de “Rue de Paris”. Nu dan nieuw
de groots ogende griezel sensatie Das Omen,
geheel iets anders. Nu eens geen consumptieve
zaak, maar een vermaakattractie voor jong en
oud. Wat de zaken allen gemeen hebben is de
kwaliteit, uitstraling en een duidelijk thema.

v/d Wiel presenteert op de kermis in Hoorn
Locatie KERKPLEIN

Openingsactie!!
10% korting op de nieuwe winter collectie

geldig tijdens de kermis van 10 tot 19 augustus
alleen bij inlevering van deze bon!
Gouw 11 Hoorn
Schuin tegenover de Hema

Basickidswear.nl

Dit mag je
niet missen!!!
Bij inlevering

van deze bon

n
e
l
a
t
e
b
4 halen, 3ndag t/m vrijdag
aa

alleen geldig m

Ontvang bij het broodje van de maand of kermishap

een gratis koffie of thee naar keuze
Tegen inlevering van deze bon alleen geldig tijdens de kermis 2013

Elke dag een kermishap voor € 9,50!
7 dagen per week geopend

Nieuwland 2 | 0229-272330 | www.hemelshoorn.nl

Van Hezik presenteert op de kermis in Hoorn

Grillspecialiteiten
Locatie: Kerkplein
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�0,50 korting op
alle grill-producten

Muziekfestival op het Kerkplein

Tien dagen lang dansen en sjansen!
Klaar met zwieren en zwaaien? Dan kun je naar
hartelust komen drinken, dansen en sjansen op
het Kerkplein! Voor de derde maal op rij zullen
er uiteenlopende acts van formaat optreden die
garant staan voor avonden lang swingen!

Wie binnenkort een rondje kermis maakt en
het Kerkplein aandoet, zal naast de vele attracties een indrukwekkend muziekpodium treffen. Avond aan avond zullen er verschillende
bands en dj’s optreden. Het muziekfestival op
het Kerkplein is een initiatief van Tessa Hulst
van De Beiaard, Michiel Vlaar van ’t Kroegie
en Christiaan Mulder van het Huis VerLoren.
‘Het idee om op de Hoornse Kermis een muziekfestival te organiseren, ontstond vanuit de
gedachte dat muzikale omlijsting onlosmakelijk aan het fenomeen kermis is verbonden. Op
menig kermis, van die in de Streek tot aan die
in Tilburg, zie je dat er in en om de kroegen
overal bandjes spelen met live muziek. Dat gegeven zorgt natuurlijk voor hét stuk vermaak
voor het publiek dat de twintig jaar ruimschoots is gepasseerd’, vertelt Christiaan Mulder enthousiast.

Feestvreugde

Tessa Hulst en Christiaan Mulder

Ooit leefde er tijdens de Hoornse Kermis dezelfde energie. Tessa, Michiel en Christiaan
bemerkten echter dat dit de afgelopen tien jaar
naar de achtergrond was verdwenen. Christiaan: ‘Het ging in Hoorn voornamelijk nog om
de attracties: je zag nergens meer buitenpodia
met live acts. Wij vonden het de hoogste tijd
om daar verandering in te brengen.’ En dus
trokken zij twee jaar geleden de stoute schoenen aan stelden een setlist samen van de leukste en beste bands en dj’s. ‘We zijn naar de
Gemeente Hoorn gestapt en opperden het idee
om op het Kerkplein wat minder attracties te
plaatsen zodat er ruimte ontstond voor een podium met daaromheen een overkapping. Het

plein is een belangrijk horecagebied van Hoorn
en verdient het ook om meer bij de kermis te
worden betrokken. Het publiek kan zowel binnen als buiten onze horecagelegenheden terecht voor een drankje. Rond het podium kan
er worden gedanst en men kan natuurlijk ook
op een van onze terrassen van de muziek genieten. Het publiek kan de feestvreugde trouwens
realtime delen: Van der Laan zorgt namelijk
voor gratis WiFi!’

Indrukwekkende line-up
Muziekliefhebbers kunnen hun hart tien dagen
lang ophalen aan een indrukwekkende line-up.
Voor zowel jong als oud, liefhebbers van alternatief tot de Top 40, treedt er menig act op.
Christiaan licht alvast een tipje van de sluier
op. ‘We zijn er super trots op dat op de eerste zondag de “Neil Young tribute band” komt
spelen! De bandleden zijn niemand minder dan
Tim Knol, Anne Soldaat, Henk Koorn, Jeroen
Overman en Bas de Vries. Eerder speelde deze
band op het Oerol Festival en op de Zwarte
Cross. Op woensdag zullen de Booming Piano’s
hun kunsten ten gehore brengen. Deze band is
onder velen natuurlijk een all time favourite.’
Tevens zijn de organisatoren trots op de vele
bandjes die komen spelen. ‘Op dinsdag staat
“Hoorn on the Rocks” op het programma. Dan
spelen er acht tot tien lokale bands. Zo hebben
we voor ieder wat wils. We hebben weer super
veel zin in deze te gekke periode van het jaar
waarin de stad tien dagen lang helemaal in het
teken staat van de kermis. En we vinden het
natuurlijk ook gaaf dat de wethouder het feest
vanaf ons plein komt openen!’

Kermis 2013
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Tijdens de kermis is B
ommels
natuurlijk geopend!!!
Ontdek tijdens de kerm
is het
ultieme “Bommels” g
evoel...
Kom lekker Bommele
n
in uw Bommels.
Reserveer snel een ta
fel.
Het team Bommels w
enst u
een ﬁjne kermis toe.

Tot Bommels...

LAPPENMARKT
Pakjes, shirtjes & broekjes
Maat 50 t/m 86

€ 4,- per stuk
Uitzoeken restanten
zomercollectie ’13

Tijdens de
Kermis alle
dagen geopend
Kerkplein 33 Hoorn

Onze marktkraam
kunt u vinden op het
Kleine Noord
De winkel is gesloten
op Lappendag
GROTE KERK 36 | Tel: 0229-215186

www.babyplus.nl

Van der Vorst presenteert

H.P. Stroucken op de

ROODE STEEN Melkbussenspel
LOCATIE ROODE STEEN

Het spelletje voor

groot en klein!

Come on! Jump in, Jump on!
Bij inlevering van deze bon

€0,50 KORTING

van der Vorst presenteert

Melkbussenspel LOCATIE ROODE STEEN
Bij inlevering van deze bon

€1,- korting

Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en 1 bon p.p.

Kinderen altijd prijs!!!

De Vries & Harms presenteren

WEGENS GROOT SUCCES TERUG IN HOORN!

ROODE STEEN

Nieuw op de kermis
in Hoorn!

De snelste Booster van de Benelux!!
Booster Mach 5
Roode Steen
Bij inlevering van deze bon

€1,- KORTING
11 bon
bon p.p.
p.p.

FUN PROJECTS

Booster Mach 5
Roode Steen
Bij inlevering van deze bon
b

4 HALEN, 3 BETALEN
11 bon
bon p.p.
p.p.

bij inlevering van deze bon

LOCATIE
ROODE STEEN

� 0,50 KORTING

1 bon p.p. Niet in combinatie met andere acties

Kermis in de haven
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Kermisknallers

Zondag 11 augustus
Django Wagner & diverse artiesten • Vanaf 17.00 uur
Dinsdag 13 augustus
Volendammer Visavond • met diverse palingsounds
• Reserveren is gewenst vol is vol
Woensdag 14 augustus
Vrouwenavond • Nieuwe speciale avond voor de dames
p.s. laat de mannen maar thuis!!!

Vrijdag 16 augustus
De Stoel • Dat belooft weer een ouderwets

Vrijdag 9 augustus

Kermis paling kaarten
Prijsklaverjassen - aanvang 20.00 uur
Opgeven aan de bar of per telefoon: 0229-279012

Zaterdag 10 augustus
Dries Roelvink

avondje dansen te worden... • Vanaf 21.00 uur
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Kom

Na het grote succes van vorig jaar, ook dit jaar weer een spectaculair optreden!

Woensdag 14 augustus

Goud van oud o.l.v. de charmante Harry Gongrijp...
Alle overige kermisdagen geopend
met alle dagen vertier zoals u van ons gewend bent!

Brasserie

Bontekoe
Nieuwendam 1 • 1621 AP Hoorn
info@brasseriebontekoe.nl • www.brasseriebontekoe.nl

De vrouwenavond begint
in Brasserie Bontekoe
Ons speciale menu voor die avond is:
Toastje gemarineerde gamba’s
of
Gerookte kipsalade
Gegrilde tournedos met een zachte pepersaus
of
Varkenshaas saté
of
Catch of the day
Hollandse aardbeien met vanilleijs en slagroom
of
Crème brûllée
E 20,- p.p.
Met natuurlijk bij binnenkomst
een glaasje Prosecco!

Voor reserveringen bel:
0229-217324 of 06-51131783

Zaterdag 17 augustus
Onze enige eigen Jantje spel!
• samen met een grote verrassing...

Maandag 19 augustus

Lappendag

Op deze laatste kermis dag
gaan wij knallen met diverse
artiesten. U komt toch ook?
• Vanaf 10.00 uur

van
rsoneeal mmer
Het peV
d
n
le
o
cafe de een gigantischee
wenst u kermis tijd to
mooie

Graag tot ziens in de Volendammer
Hoofd 17 • 1621 AM Hoorn • 0229-214607

Kermis

op de Roode Steen
De Roode Steen is het middelpunt van de Hoornse Kermis. Je kunt hier
heerlijk vertoeven op de diverse terrassen voor een koud drankje en een
uitgebreid onbijt, lunch of diner. ‘s Avonds gaan de voetjes van de vloer
in de cafés, nachtclubs en bars. Ieder heeft haar eigen programma met
diverse acts, dj’s en live artiesten. Kom op tijd, er geldt een
strikt deurbeleid. Entree is gratis, maar vol=vol

EETC FE

WWW.RODESTEEN.NL

Restaurantcafé

Ridderikhoff

Programma
Zaterdag 10 augustus:
Caribbean night met Brazzband

Zondag 11, maandag 12
& dinsdag 13 augustus:
Hollandse avond met mystery guests op diverse locaties,
verschillende gastoptredens en het Rad van Fortuin

Woensdag 14 augustus:
Familiedag en aansluitend de fameuze Vrouwenavond
met div. stripacts en give-aways

Donderdag 15 augustus:
Verschillende DJ’s op diverse locaties met diverse thema’s

Vrijdag 16 augustus:
Vuurwerkavond met DJ’s

Zaterdag 17 augustus:
DJ’s en diverse spetterende acts

Maandag 19 augustus:
Vanaf 10:00 uur Lappendag. Uiteraard is het plein voorzien
van een podium met Live acts als het Feestteam en Peter Beense!

Energy On Tour BV Apeldoorn

Energy
Energy

P.O. Box 3102, 6039 ZG Stramproy
Telephone +31 (0)492 592 003
Fax +31 (0)492 592 013
info@energyontour.nl
www.energyontour.nl

Complete verzorging van uw Event
Complete verzorging van uw Kermis
Complete
Event stroomvoorzieningen
Verkoop enverzorging
verhuur van uw Mobiele
Kermis
Complete
Verkoop enverzorging
verhuur van uw Feestverlichting
Verkoop
en verzorging
verhuur van Mobiele
Exclusieve
Elektra stroomvoorzieningen
Feestverlichting
Verkoop en verhuur
Exclusieve verzorging van Elektra
Verzorging van Promotie i.s.m VDV Kermispromotie
Info:www.kermispromotie.nl

