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GROOT EN

DIT IS DE ÁLLERDOLSTE
FAMILIE-ACHTBAAN MET
DRAAIENDE GONDELS!

VALE HEN
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L an & Anita M
Lange Frans en
Anita Meyer in Hoorn!

De opening van de Hoornse kermis is altijd
een groot feest! Rapper Lange Frans en zangeres Anita Meyer komen dat graag meevieren.
Zaterdag 11 augustus vanaf 13.00 uur moet je op
het Kerkplein zijn. De toegang is natuurlijk gratis!

Voor het programma De Beste Zangers van Nederland
zong Anita Meyer haar klassieker Why Tell Me Why (1981)
opnieuw, met de raps van Lange Frans. Na het programma
hebben ze het nummer uitgebracht als single. Samen zijn ze een
unieke act voor jong en oud! Op 11 augustus opent DJ Niek Paniek
op het Kerkplein. Zo ben je alvast opgewarmd voor het volgende
optreden én voor de kermis natuurlijk. Geniet, zing en dans met al je
vrienden. Om 14.00 uur zullen DJ Niek Paniek en Wethouder Michiel
Pijl de officiële opening verrichten. De toegang is natuurlijk gratis. En
daarna? Snel naar de Booster, het reuzenrad of een van de gave
nieuwe attracties op de Hoornse Kermis. Het feest is begonnen!

zaterdag 11 augustus

Europa Rad
Vallentgoed presenteert
met grote trots

We zijn nieuw op
de Hoornse kermis!

Stap in ons reuzenrad en geniet van het
prachtige uitzicht over de kermis en uw stad!

Europa Rad
Vale Hen

Locatie Vale Hen

Bij inlevering van deze bon

Locatie: Vale Hen

4 ritten halen en
maar 3 betalen

WWW.REUZENRAD.COM

Bij inlevering van deze bon

4 ritten
voor 6 euro

Niet
Niet inin combinatie
combinatie met
met andere
andere acties
acties en
en aanbiedingen.
aanbiedingen.

VOOR HET EERST OP DE HOORNSE KERMIS

Boon - De Ruiter

DE LOOPING-SENSATIE
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Kin Twister
Vale Hen

Bij inlevering van deze bon

3 halen 2 betalen

M. DE VRIES PRESENTEERT

LOCATIE VALE HEN
LOCATIE VALE HEN
BIJ INLEVERING VAN DEZE BON
BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

4 HALEN, 3 BETALEN

NIET
NIET GELDIG
GELDIG IN
IN COMBINATIE
COMBINATIE MET
MET ANDERE
ANDERE ACTIES
ACTIES OF
OF AANBIEDINGEN
AANBIEDINGEN

1 bon per persoon - Alle dagen geldig

MEEST BIJZONDERE RIDE
DE ENIGE IN HUN SOORT!!!

Boesveld presenteert op de

Hamers-Lutjens brengt:

HOORNSE KERMIS
Vale Hen

Bij ons vindt
u de allernie
uwste
collectie
pluche

XXL

Bij inlevering van deze bon

en besteding van � 5,KRIJGT U 3 SPELLEN GRATIS!
1 bon per persoon

MEGA
FUN!

MEGA
POWER!

Best ride in town!
Dit jaar op de kermis in Hoorn!

Locatie Vale Hen

Het is de ultieme kick,
dit moet je beleven!

Kermis op

De Dubbele Buurt
EETCAFE

DE PAERDEstal

Reserveer 0229 - 240403

KERMIS BIJ CAFé 1650
Zo. 12 aug.
Ma. 13 aug.
Di. 14 aug.
Woe. 15 aug.
Vrij. 17 aug.
Zat. 18 aug.
Zo. 19 aug.
Ma. 20 aug.

Live muziek vanaf 16.00 uur
Roze maandag met o.a. Patty Brard vanaf 20.00 uur
Kleintje bier e 1.50 vanaf 20.00 uur
Artiestenparade met o.a. Peter Beense
Hollandse avond met live muziek vanaf 20.00 uur
Live muziek vanaf 20.00 uur
Gewoon gezellig vanaf 16.00 uur
Lappendag vanaf 08.00 uur

Alle live muziek avonden samen met René Eshuijs en Sasja Brouwers

Biljart BRUIN CAFE Koffiehuis
Al

35

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

r!

jaa

Dubbele Buurt 22 - 1621 JW - Hoorn
Tel. 0229 - 214952
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Levende muziek op:
zaterdag, zondag, woensdag,
vr ijdag, zaterdag, zondag,
maandag

Wij zijn alle kermisdagen
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

R. Kriek presenteert op de kermis in Hoorn

Wat
voor jonerplezier
groot eng en oud,
klein!

River
Jungleet je
mo aan!
ged
hebben

R. Kriek presenteert op de kermis in Hoorn

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

3 HALEN
2 BETALEN

VALE HEN
WEGENS GROOT SUCCES DIT JAAR WEER OP DE HOORNSE KERMIS

Dit jaar op de Vale Hen Welman van Wijk

1 BON PER PERSOON PER RIT.
NIET IN COMBINATIE MET ANDERE
ACTIES OF AANBIEDINGEN.

VALE HEN

H. Koldewijn presenteert dit
jaar op de kermis in Hoorn:

TRAPDOOR
Locatie Breed!

Delicious Food is good for you!!!

Delicious food Super kermismenu
Puntzak Vlaamse friet met mayo
+ frikandel + blikje frisdrank

Normaal € 6,50 maar bij inlevering van deze bon voor
Niet geldig op lappendag

maar € 5,-

De grootste
vallende prijzen

Brunselaar-Ropers presenteert

M. Meijer presenteert

PUSHER

Locatie: Breed

'De gulste KamelenRace
op de Kermis in Hoorn'

Locatie: Breed

Van maandag t/m donderdag

Voor € 5,-

penningen kopen

Voor € 10,-

penningen krijgen

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

(bij inlevering van deze advertentie)

VOOR HET EERST OP DE HOORNSE KERMIS

R. Welman - Locatie: Breed

Bij inlevering van deze bon

Brunselaar-Ropers presenteert.

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

Met de lekkerste euwe haring
g - Hollandse Ni
Vers gerookte palin djes - Vers gebakken vis
Vers belegde broo

Delicious Food is good for you!!!

Delicious Fish Super aanbieding

3 Hollandse Nieuwe

voor maar € 5,-

bij inlevering van deze bon
Niet geldig op lappendag - locatie het Breed

VOOR HET EERST OP DE HOORNSE KERMIS

Bij inlevering van deze bon en deelname

1 BAL EXTRA
1 bon pp. - alle dagen geldig

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

SLA JE SLAG !!!
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S.P. van Dam
Locatie: Breed

Alleen op de familiedag - bij inlevering van deze bon

geen 3x maar 5

X slaan

DIT JAAR IN HOORN!

Bakker rt
presentete
op he
Breed

4 halen
3 betalen !

Bij inlevering van deze bon

1 bon per persoon

op de kinder kop van jut voor €3,Locatie: Breed

Curly Chips, de vers gebakken
krulaardappel is weer te
vinden op de bekende plek!

LOCATIE: BREED

DE LEKKERSTE SLUSH BIJ M MEIJER

IJSVERKOOP
NIEUW OP HET BREED

D. Punt-Sloots op het Gouw

Bij inlevering van deze bon

1 GROTE slushpuppy
voor de prijs van een kleine
alle dagen geldig

D. Punt-Sloots op het Gouw

Bij inlevering van deze bon

�
DE LEKKERSTE SLUSH BIJ M MEIJER

0,50 korting

op een Pizza Slice, 1 bon per persoon

Kermiswethouder Michiel Pijl

Hoornse kermis: moderne historie
Voor het derde jaar duikt Michiel Pijl in zijn func
tie als kermiswethouder. Dit jaar is de Hoornse
kermis een perfecte mix van tradities, historie,
nieuwe attracties en mooie optredens. Bovenal is
de kermis gewoon het grootste feest van Hoorn
en omstreken. Dat moet behouden blijven.

De eerste Hoornse kermis was in 1446. Dat
betekent al 566 jaar vertier in de binnenstad van Hoorn. Uiteraard was de kermis
van de 15e eeuw heel wat anders dan nu.
Michiel Pijl: ‘De kermis is ontstaan vanuit
jaarmarkten, lappendag dus eigenlijk. We
hebben het dus niet alleen over het grootste, maar ook over het oudste evenement
van Hoorn. Een evenement dat bol staat
van de tradities, zoals het vuurwerk, de
kermismis, de ouderenmiddag, een spectaculaire opening en lappendag. Dit jaar is
het jaar van het immateriële erfgoed. Tradities en evenementen die mensen hebben meegekregen en die behouden moeten blijven voor nieuwe generaties staan
centraal. De Hoornse Kermis is er hier
één van natuurlijk! We willen proberen
de Hoornse kermis op de Werelderfgoedlijst van Unesco te krijgen’ Hierover lees

Nieuw!
Erg leuk al die historie, maar er is ook
nieuws. Nieuwe attracties bijvoorbeeld!
‘De kermisexploitanten komen graag naar
Hoorn. Dat zorgt voor een gevarieerde
kermis. Vorig jaar is de nostalgische kermis met succes verhuisd naar het Dal. Op
de Roode Steen kunnen zo meer grote attracties staan. Een van de nieuwelingen van
vorig jaar, de Inversion XXL is daar dit jaar
te vinden. Die lange arm met stoeltjes kun
je al zien vanaf de Keizerskroon. Dat geeft
voor nieuwe bezoekers meteen aan hoe

groot de kermis is!’ Nieuw is de XenoX, een
zogenaamde Move It. Ook spiegelpaleis
Rue de Paris is nieuw in onze stad. En dan
hebben we nog de Ice Jet, voor de echte die
hards. In het donker is deze attractie een
lust voor het oog. Terug van weggeweest:
Around de World, de zweeftoren. En terug
op de Vale Hen: het reuzenrad. Voor alle
attracties kun je kijken op de plattegrond.
‘We hebben weer een mooie kermis neergezet, met 73 leuke attracties. Ik maak zelf
ook graag een ritje, maar de Booster vond
ik toch wel erg pittig!’

je meer in het interview met Jan Boots en
Ineke Stroucken, verderop in deze krant.

Tour de kermis
Om iedereen te laten zien hoe rijk de geschiedenis van de kermis is, is een historische route uitgezet langs de kermis.
Op diverse punten staan borden die iets
vertellen over hoe het vroeger was. Compleet met foto’s en een tijdlijn van toen
tot nu. ‘Zo kan iedereen tussen het zwieren en zwaaien door even stilstaan bij de
achtergrond. De Hoornse kermis is eigenlijk gewoon een heel bijzondere traditie.
Inwoners van Hoorn delen deze mening
gelukkig. In een representatief onderzoek
onder hen werden de kermis en lappendag
verreweg het meest genoemd als belangrijkste Hoornse traditie. Daar moeten we
trots op zijn.’

Wethouder Michiel Pijl

E. Tieken presenteert dit jaar 2x kindervermaak

ADVENTURE RIDE BUGGY
Locatie Gedempte Turfhaven!

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

Dit jaar weer
in Hoorn!

Een rit langs al je
vrienden uit de jungle!
ADVENTURE RIDE BUGGY

Circus Cars

Bij inlevering van deze bon

ADVENTURE RIDE BUGGY

Circus Cars

Bij inlevering van deze bon

ADVENTURE RIDE BUGGY

Circus Cars

Bij inlevering van deze bon

ADVENTURE RIDE BUGGY

Circus Cars

Bij inlevering van deze bon

1 rit GRATIS 1 rit GRATIS 1 rit GRATIS 1 rit GRATIS

bij aankoop van 5 euro aan ritten.
Alle dagen geldig - 1 bon per persoon
Locatie: Gedempte Turfhaven & Breed

bij aankoop van 5 euro aan ritten.
Alle dagen geldig - 1 bon per persoon
Locatie: Gedempte Turfhaven & Breed

bij aankoop van 5 euro aan ritten.
Alle dagen geldig - 1 bon per persoon
Locatie: Gedempte Turfhaven & Breed

bij aankoop van 5 euro aan ritten.
Alle dagen geldig - 1 bon per persoon
Locatie: Gedempte Turfhaven & Breed

DIT JAAR WEER OP DE KERMIS IN HOORN

2 MEGA LUCKY DUCKS
nog Dit j
gro aar
ter met
ep
rijz
en!

LOCATIE: BREED

KAREL ROPERS

Locaties
BREED en
NIEUWSTRAAT

BUSSENSPORT KAREL ROPERS
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON
EN BIJ DEELNAME VAN � 5,-

5 BALLEN EXTRA
KINDEREN EN DAMES ALTIJD PRIJS

1 BON PER PERSOON - LOCATIE: BREED

JAN CORDES JR. PRESENTEERT

Maak bij ons
je eigen
of
nummerplaat
tekstplaat!

Ook dit jaar weer SUPER prijzen!
MEGA Lucky Duck

MEGA Lucky Duck

BREED & NIEUWSTRAAT

BREED & NIEUWSTRAAT

Bij inlevering van deze bon
en deelname van 11 eendjes

Bij inlevering van deze bon
en deelname van 11 eendjes

1 bon pp

1 bon pp

�1,- KORTING �1,- KORTING
Sloots presenteert
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In de leukste
uitvoeringen
!
En tevens in
vele
kleuren!

Bij inlevering van deze bon
en aankoop:

�2,50 KORTING!

1 bon per persoon - Funny Plates - locatie: Breed

Het nieuwste spel
van de kermis dit jaar
op het Breed

Familiedag
Dé kermisdag
voor het hele gezin.
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De kinderen staan te trappelen van ongeduld. “We
gaan naar de kermis!” Tien dagen lang is het feest in
Hoorn, maar op woensdag 15 augustus is de familiedag.
Op deze dag hanteren alle attracties aangepaste tarieven
tussen 12.00 en 19.00 uur! De entree voor kinderattracties
bedraagt dan slechts € 1,- en voor het grootvermaak betaal
je € 2,-. Dan gaan we gewoon nóg een keer in het reuzenrad!
Uiteraard staan de kinderen centraal tijdens de familiedag.
Op diverse locaties kunnen ze, behalve zwieren, zwaaien en
rondjes draaien, worden geschminkt. Speciale gasten zijn
Dora en clown Desalles. Dora reist speciaal voor de kermis
helemaal vanuit de Jungle van Zuid-Amerika af naar Hoorn.
Kom plezier maken tijdens de familiedag! “Let’s go!!”

Woensdag 15 augustus

H.J. Bakker
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Locatie: Breed

Kwaliteit heeft de naam
Wij staan op het Breed

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

Reepjes Stuve nougat van 100 grams
€2,- per stuk, nu 3 voor €5,Alle kermisstokken
€2,- per stuk, nu 4 voor €6,- of
7 stuks voor €10,Extra grote zachte kaneelstok
EXTRA GROOT €3,50 p.s. 2 voor €6
Dus kom naar onze kraam
met het grootste assortiment

Bezoek ook: www.tinypaashuis.nl

De enige echte

Spaanse Churros!

Dalstra’s

Brunselaar - van Reken
Locatie: Breed

Dit jaar weer op de Hoornse Kermis!

Terug op het Breed!!!

Een overheerlijke Spaanse lekkernij!

Spaanse Churros!
LL Brunselaar - van Reken
Locatie Breed

bij inlevering van deze bon en bij aankoop van
een grote portie een

Bij inlevering van deze bon

�0,50 korting op een SuikerSpin

KINDER PORTIE GRATIS!!!
11 bon
bon per
per persoon
persoon -- niet
niet in
in combinatie
combinatie met
met andere
andere acties
acties

ALLE
HEER S
LI
VERS JK
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BIG ONE’S

Verkoop van Vlaamse Friet 'DE ENIGE ECHTE'

Vanouds bekend: TEMPLE OF FOOD

Locatie: Breed
Vlaamse Friet, diverse soorten snacks, broodje Shoarma, broodje
braadworst, broodje hamburger, broodje Saté, broodje Gyros,
broodje kipfilet, broodje beenham, diverse blikdranken

ALLES UIT EIGEN KEUKEN!!!
TEMPLE OF FOOD Locatie: Breed

AANBIEDING!

Bij inlevering van deze bon en aankoop
van een zak vlaamse friet,
een kroket, frikandel of verassingsdrankje GRATIS!

Tot ziens bij Jan Cordes op de kermis in Hoorn!
Bezoek ons ook online op: www.templeoffood.nl

DE GROOTSTE
GRIJPKRANEN
IN HOORN
LOCATIE: BREED

Kermis Hoorn 2012

Kom genieten
tijdens de kermis!
Univé Hoorn en De Keizerskroon
hebben een speciale kermisactie voor
u samengesteld.
Korting op kermismenu De Keizerskroon
Maak vóór 17 augustus een vrijblijvende afspraak bij
Univé Hoorn aan het Breed 5 en ontvang 50% korting
op het speciale kermismenu van De Keizerskroon.
Wij wensen u een gezellige kermis!
Het kermismenu van De Keizerskroon kost standaard € 11,50.
Maximaal 2 personen per kortingsactie.

Univé Hoorn
Breed 5

T (0229) 75 34 00
E hoorn@unive.nl

www.unive-hoorn.nl

Daar plukt ú de vruchten van!

11-08
Kermis 2012

Eetcafé de Posthoorn wordt Feestcafé
de Posthoorn Tijdens de Kermis.
Tijdens de Kermis is onze keuken
geopend van 11.00 uur tot 18.00 uur

12-08
13-08
14-08

TIJDENS DE KERMIS TREDEN VOOR U OP:

15-08

Zaterdag 11 augustus

16-08

MARCEL KRAMER
Vanaf 22.00 uur

17-08

Woensdag 15 augustus

18-08

MARCEL KRAMER
Vanaf 22.00 uur

Vrijdag 17 augustus

KEVIN KOEMAN
Vanaf 22.00 uur

Zaterdag 18 augustus

KEVIN KOEMAN
Vanaf 22.00 uur

Eetcafé de Posthoorn / Breed 25-27 / 1621 KA Hoorn / Tel: 0229 - 84 31 44
www.eetcafedeposthoorn.nl

19-08

presenteert

Ordelman

Pijl en boogspel uit vroegere tijden!

Hendriks presenteert de
nieuwe familie-achtbaan!

GOLD MINE EXPRESS
TERUG
KERMIOP DE
S IN
H
O
ORN!
GEDEM
PTE TU
URFHA
VEN

Bij inlevering van deze bon

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

de kermis! Nu weer in Hoorn!
Locatie Gedempte Turfhaven

Dauphin presenteert Mini Cars

TURBO
Mini Cars

Bij inlevering
van deze bon

4 halen,
3 betalen
Niet geldig tijdens familiedag.

www.hendriksamusement.nl

LUTJENS VAN REKEN EN DOCHTER
PRESENTEREN OP DE HOORNSE KERMIS
De
fam kleurr
ij
i
Nietlie-attrakste
wel de en ctie!
ig
de
echt e,
e!

Enige zelf bestuurbare
race auto's voor kinderen!

NIEUW s
i
op de ker m
in Hoor n

Dé leu
attrackste
voor d tie
e kids!

Voor speciale aanbieding:
zie kassa
locatie Gedempte Turfhaven

Lokatie Gedempte Turfhaven

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON
4 PENNINGEN HALEN,

3 PENNINGEN BETALEN
1 BON PER PERSOON

11 t/m 20 augustus

Kermis Hoorn
De binnenstad van Hoorn staat dit jaar van zaterdag 11 t/m maandag 20
augustus tien dagen lang in het teken van de kermis. 72 Attracties waaronder
de nieuwe Xenox, Icejet, Jumper Jumper, Wip de Kip en Angry Birds, een groot
Funhouse en een nieuw Glazen Doolhof zorgen voor het nodige spektakel. De
nostalgische kermis staat dit jaar weer op de Spoorstraat met o.a. een mooie
zweefmolen. Op de Roode Steen staan dit jaar weer spectaculaire kermisat
tracties zoals de Inversion XXL.
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 6 augustus tot en
met maandag 20 augustus (Lappendag) bereikbaar op
het telefoonnummer 06 200 00255.
Opbouw
De opbouw van de grotere kermisattracties gaat op dinsdag 7 augustus op een deel van de Vale Hen van start.
De opbouw van de andere attracties start op woensdag 8
augustus vanaf 18.00 uur.
Openingsuren
De kermis gaat iedere dag om 14.00 uur open; alleen op
woensdag 15 en zaterdag 18 augustus om 12.00 uur. De
kermis stopt om 24.00 uur. Op vrijdag 17 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.
Kermiskrant
Ook dit jaar komt er een speciale kermiskrant. Deze
krant wordt op zondag 29 juli in heel West-Friesland
verspreid als bijlage van het huis-aan-huisblad Zondag
(rood). De krant bevat ook dit jaar prijsaanbiedingen
van alle kermisexploitanten.
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.
Programma
* Zaterdag 11 augustus
Vanaf 14.00 uur is er muziek met DJ Niek Paniek en een
optreden van Lange Frans en Anita Meyer. Om 14.00
uur is de officiële opening van de kermis door wethouder de heer M. Pijl. Locatie: Kerkplein.
* Zondag 12 augustus
Dit jaar voor de 6e keer: de drukbezochte kermismis met
aalmoezenier Bernard van Welzenes (11.00 uur, locatie
Autoscooter, Gedempte Turfhaven).
* Maandag 13 augustus
Seniorenmiddag. Met een optreden van de Hoornse
zanger EJ Fillee (gezellige muziek) bij de poffertjeskraam op het Dal vanaf 13.30 uur. Daarna gezellig een
rondje over de kermis met bewoners van verzorging- en
verpleeghuizen en hun vrijwilligers.

Colofon
Kermiskrant Hoorn 2012
Een uitgave van Van Soelen
Communicatie bv in samenwerking
met gemeente Hoorn.
Redactie
Van Soelen Communicatie bv
It’s Magic Promotions, DMtekst

* Woensdag 15 augustus
Familiedag, met vanaf 12.00 uur: Gratis schminken door
Stichting Netwerk op diverse locaties op het kermisterrein 15.00 uur: Clown Dessalles in zijn autoscooter en
ballonnen! En natuurlijk zijn de vrolijke kabouters er dit
jaar ook weer bij.
* Donderdag 16 augustus
20.00 uur: Een touwspringact van de formatie DDF
Crew. Locatie: Vale Hen.
* Vrijdag 17 augustus
22.00 uur: Spectaculair vuurwerk op muziek (ook te beluisteren via Radio Hoorn op 105.8) vanaf het Hoornsche Hop.
* Zondag 19 augustus
Vanaf 15.00 uur een echte processie over het kermis
terrein.
* Maandag 20 augustus
Lappendag.Toiletten, afvalbakken en verlichting
Op de Dubbele Buurt, de Gedempte Turfhaven, het Dal,
het Kerkplein en de Roode Steen worden toiletwagens
geplaatst. Eén invalidentoilet staat op het Dal naast de
EHBO-post. De gemeente voorziet een aantal donkere
plekken op de kermis van extra verlichting. Ook de bekende afvalbakken staan over het gehele kermisterrein.
Verplaatsing zaterdagmarkten
Vanwege de kermis verhuizen de wekelijkse zaterdagmarkten op 11 en 18 augustus naar het Grote Noord.
Lappendag
Lappendag valt dit jaar op maandag 20 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.
Cameratoezicht
De politie maakt voor de handhaving van de openbare
orde gebruik van cameratoezicht. Vóór de kermisperiode zullen de vaste camera’s op het Kerkplein, Roode
Steen en de Dubbele Buurt zijn geplaatst. Beelden
waarop strafbare feiten zijn vastgelegd blijven tijdelijk
bewaard om een verdachte eventueel strafrechtelijk te
kunnen vervolgen. Cameratoezicht geeft de politie bovendien de mogelijkheid om beter en sneller te kunnen
ingrijpen op het moment dat een ordeverstoring dreigt
te ontstaan. Strafbare feiten en andere wanordelijkheden kunnen zo worden voorkomen.

Fotografie
Archief gemeente Hoorn
Van Soelen Communicatie bv
It’s Magic Promotions
De Beer Grafimedia
Bas Zwerver
Opmaak
It’s Magic Promotions
Van Soelen Communicatie bv

Controle op gebruik gasinstallaties
Om de veiligheid van de bewoners, omwonenden en
bezoekers te vergroten vindt dit jaar wederom controle
plaats op het veilig gebruik van de aanwezige gasinstallaties in woonwagens en attracties. Ook wordt nauwlettend toegezien op de complete brandveiligheid en bereikbaarheid voor brandweer, politie en ambulance.
Verkeersmaatregelen
Er worden van 6 t/m 21 augustus diverse verkeersmaatregelen genomen om het verkeer zo goed mogelijk te
geleiden:
• De parkeerterreinen Pelmolenpad en Nieuwe Wal
worden met ingang van maandag 6 augustus afgesloten om ruimte te maken voor de woonwagens van de
kermisexploitanten.
• Op het parkeerterrein Noorderveemarkt kan men met
uitzondering van zondag 19 augustus en maandag 20
augustus (betaald) parkeren.
• De volgende straten zijn van 6 t/m 21 augustus geheel of gedeeltelijk afgesloten: Dal, Gedempte Turfhaven, Gouw, Kerkplein, Kerkstraat, Nieuwland-Oost,
Nieuwstraat, gedeelte Breed, en Spoorstraat.
• Het parkeerterrein Vale Hen is van 7 t/m 21 augustus
afgesloten.
• De Roode Steen wordt ook dit jaar tijdens de openingsuren van de kermis afgesloten voor het verkeer.
• Breed en Achterom zijn van 7 t/m 21 augustus afgesloten voor grote voertuigen.
• Eén rijstrook van de Hoge Vest, aan de zijde van het
parkeerterrein Vale Hen, wordt zo nodig op 7, 8, 9 en
10 augustus afgesloten ten behoeve van het lossen van
de pakwagens. Het verkeer wordt dan geregeld door
verkeersregelaars.
• Vanaf zaterdag 11 t/m maandag 20 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 19 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.
Op de vuurwerkavond (vrijdag 17 augustus):
• 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.

Advertentie-acquisitie
Van Soelen Communicatie bv
Postadres
Van Soelen Communicatie bv
De Factorij 16
1689 AL Zwaag
Tel: 0229-214924
Fax: 0229-247779

Extra verkeersmaatregelen op Lappendag
Op Lappendag (maandag 20 augustus) is:
• 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 drankver¬strekking om 16.00 uur wordt gestaakt en
de zaak vervolgens is ontruimd. De burgemeester heeft
de slijterijen, afhaalpizzeria’s en supermarkten in de
binnenstad ver¬zocht 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 EHBOpost op het Dal. 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 17 augustus van 19.00 tot 01.00 uur en op
maandag 20 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.

Distributie
De Kermiskrant wordt verspreid in
een oplage van ruim 85.000 exemplaren,
via de vaste distributie van Weekblad
Zondag.
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SUPERAANBIEDING!!!
20% GRATIS SPEELMUNTEN
(bij aanvang van het spel)
geldig van maandag tot donderdag

GEDEMPTE TURFHAVEN

GEDEMPTE TURFHAVEN

Cordier Rooze presenteert in Hoorn

GEDEMPTE TURFHAVEN

GEDEMPTE TURFHAVEN

GEDEMPTE TURFHAVEN

GEDEMPTE TURFHAVEN

STERRENBERG OP DE GEDEMPTE TURFHAVEN

www.sterevents.nl
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Sterrenberg

bij inlevering van deze bon

2

Sterrenberg

bij inlevering van deze bon

15 RITTEN VOOR �10,- 15 RITTEN VOOR �10,Locatie Gedempte Turfhaven

Locatie Gedempte Turfhaven

The best ride in town!

Wij wensen iedereen een fijne kermis toe!

JACKPOT
SCHIETSALON
Dauphin presenteert
op de Gedempte Turfhaven

M. Meijer
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Locatie: Gedempte Turfhaven

Bij inlevering van deze bon en deelname

3 schoten extra

op een door ons aangewezen spel
1 bon per persoon

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

1 bon per persoon - Locatie: Gedempte Turfhaven

DIT JAAR IN HOORN OP DE GEDEMPTE TURFHAVEN
W. Ordelman & Zoon

Spookhuis Gedempte Turfhaven

Lemmerman

Spookhuis
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.

55 METER HOOG!

BEZOEK OOK: WWW.THETHRILLER.NL

GEHEEL
NIEUW
IN 2012!

SPECTACULAIRSTE
BOOSTER MAXX
IN NEDERLAND

NIEUW OP DE KERMIS!
M. DE VOER PRESENTEERT

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

1 MINUUT EXTRA

Ordelman

IN DE WALKING
WATERBALLS
1 BON PER PERSOON

NIET GELDIG IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES EN/OF AANBIEDINGEN

LOCATIE:
AVEN
GEDEMPTE TURFH
Bij inlevering van deze bon

�0,50 korting op een rit
1 bon per persoon - Niet geldig op familiedag

WA LK O N
WAT E R
AQUA FUN OP DE GEDEMPTE TURFHAVEN!

De Hoornse kermis:
één groot feest voor iedereen
Zaterdag 11 augustus
Opening
De opening van de Hoornse kermis is altijd een
groot feest! Rapper Lange Frans en zangeres
Anita Meijer komen dat graag meevieren. Zaterdag 11 augustus vanaf 13.00 uur moet je op het
Kerkplein zijn. Op 11 augustus opent DJ Niek
Paniek op het Kerkplein. Zo ben je alvast opgewarmd voor het volgende optreden én voor de
kermis natuurlijk. Geniet, zing en dans met al je
vrienden. Om 14.00 uur zullen DJ Niek Paniek
en Wethouder Michiel Pijl de officiële opening
verrichten. De toegang is natuurlijk gratis!

Donderdag 16 augustus - DDF Crew
DDF Crew is een Belgische Double Dutch crew die ontstond in 2003 en sindsdien wereldwijd optredens geven. Ze kregen landelijk en Nederlandse bekendheid door hun deelname
aan Holland’s Got Talent in 2012 die ze op 1 juni 2012 wonnen. De leden van de Belgische
DDF Crew blinken uit in touwtjespringen en geven donderdag 16 augustus een geweldig
optreden op de Hoornse Kermis. Mis het niet.

Zondag 12 augustus - Kermismis
De zondag blijft toch een beetje een heilige dag. De speciale kermismis mag hierbij niet
ontbreken. Onder leiding van Bernard van Welzenes kun je even tot jezelf komen in
alle drukte. Bernard van Welzenes is hoofdaalmoezenier voor de binnenvaart en het
kermis- en circuswezen. Hij zal de kermismis voor de vijfde keer leiden. Een lustrum dus.
De viering begint om 11.00 uur en wordt gehouden in en om de autoscooter op de
Gedempte Turfhaven.

Vrijdag 17 augustus - Vuurwerk

Maandag 13 augustus - Ouderendag
De kermis is voor iedereen. Ook voor de senioren wordt het leuk gemaakt. De eerste maandag van de kermis is traditioneel bestemd voor het rondje over de kermis met bewoners
van verzorgings- en verpleeghuizen. Vanzelfsprekend voert de tocht langs de poffertjeskraam en de nostalgische kermis die op de Spoorstraat en het Dal staan.

Woensdag 15 augustus
Familiedag
De leukste dag van de kermis blijft toch de familiedag. Alle kermisexploitanten verlagen, speciaal
voor gezinnen, de prijzen. Tussen 12.00 en 19.00
uur betaal je € 1,- voor de kinderattracties en
€ 2,- voor het grootvermaak. De kermisex
ploitanten hanteren daarnaast leuke aanbidingen. Kinderen kunnen worden geschminkt op
diverse locaties. Speciale gasten zijn Dora en
clown Desalles. Dora reist speciaal voor de kermis helemaal vanuit de Jungle van Zuid-Amerika af naar Hoorn. Kom plezier maken tijdens
de familiedag! “Let’s go!!”

Woensdagavond 15 augustus - Vrouwenavond
Gezellig met de meiden op een terrasje met een wijntje of rosé. De woensdagavond is altijd
vrouwenavond tijdens de Hoornse kermis. Alles draait tijdens deze avond om alle dames
uit Hoorn en omgeving. In diverse kroegen in de stad zijn strippers aanwezig of worden
de vrouwen op een andere manier verwend. Geniet van een vrouwenavondmenu in
een van de restaurants of doe mee aan een karaokeshow!

Een evenement op zich. Geen Hoornse kermis zonder
vuurwerkshow boven het Hoornse Hop. Op vrijdagavond is het altijd nog nét even drukker op de kermis.
Nog even een suikerspin of oliebol halen en dan snel
naar de Westerdijk! Sinds enkele jaren krijgt de show
een extra dimensie doordat het vuurwerk wordt afgestoken op muziek. Gaan de knallen weer synchroon?
Vergeet niet achterom te kijken. Bij de invallende
schemering wordt de binnenstad prachtig verlicht
door alle attracties. De vuurwerkshow is live te volgen via Radio Hoorn. Rond 22.00 uur gaan de eerste
pijlen de lucht in vanaf de pontons op het Hoornse
Hop. Op de Westerdijk, maar ook op andere plaatsen rond het water heb je een prachtig uitzicht!

Maandag 20 augustus - Lappendag
Hoorn op zijn kop! “Topsport” noemen de schoonmakers het. Lappendag. De eeuwenoude en onmisbare afsluiter van de Hoornse kermis. In alle vroegte verdringen koopjesjagers
zich bij de kramen die door de hele binnenstad te vinden zijn. Ook de diverse ondernemers hebben aantrekkelijke acties. Vanaf 06.00 uur móet je aanwezig zijn om de mooiste
koopjes te vinden. Lappendag is een feestdag voor de hele binnenstad met honderden
marktkramen, volop vermaak én natuurlijk de kermis. Horecagelegenheden openen hun
deuren al vroeg. Alcohol wordt tot 16.00 uur geschonken en kroegen sluiten vanaf dan
hun deuren. Vanaf 20.00 uur wordt het feest gezellig voortgezet. Op de Roode Steen en het
Kerkplein wordt gezorgd voor muzikaal vertier. Nog één keer over de kermis en genieten
van alle gezelligheid. En dan weer opladen en sparen voor volgend jaar!

KERMISEXPO
2012 is uitgeroepen tot het jaar van het
Immaterieel Erfgoed. Vandaar dat er extra
aandacht is voor de historie van de kermis.
Tijdens de kermis is er een expositie van
een (jonge) Hoornse inwoner in Galerie
Wim Zwijsen in de Mosterdsteeg.
Jeffrey Peerdeman (20 jaar) presenteert in
de galerie een deel uit zijn rijke verzameling miniatuur kermisattracties.
Ook in het Huis Verloren aan het Kerkplein is er een kermisexpositie. Met daar
diverse attracties en de historie van de
kermis.
Komt dat zien, komt dat zien!

Kom sfeerproeven op ons grote
nieuwe terras, midden op de
kermis.
Wij serveren diverse wijnen
en bieren, heerlijke
bittergarnituren en een
speciale kermis kaart.
Vrouwenavond begint bij
Breeduyt: 2 gangen voor @ 20,Daarna chocolade dessert gratis!
Reserveer snel.
Breed 42 • Hoorn • 0229 553344

free wifi Email: hallo@breeduyt.nl

v/d Corput

v.d Tuin

5 euro
1 rit gratis

Bij inlevering van deze bon en

bij besteding van

Alle dagen geldig

Le kker zw ie re n en
zw aa ie n in H oo rn !

eze b o n
Bij in leve r in g va n d

4 r i tte n h a le n
3 b et a le n
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Nostalgische kermis op de Spoorstraat

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

Beleef de kermis ook online!
Natuurlijk ga je één of meerdere keren
naar de Hoornse kermis. Wil je echt
geen moment missen van de kermis of
weten wat er staat te gebeuren? Dan
volg je het feest gewoon via internet
of op Twitter! Uiteraard gaat ook het
grootste feest van Hoorn met zijn tijd
mee.

Een paar weken geleden is de gloednieuwe website van de kermis live
gegaan. Op deze vrolijke site kom je helemaal in de stemming met prachtige foto’s en leuke filmpjes van vorig jaar. Daarnaast vind je hier alle
informatie die je nodig hebt: het programma, de plattegrond, de verkeersmaatregelen die worden genomen, de attracties en de geschiedenis van de
kermis. Maar er is veel meer. Je kunt hier ook de nieuwste foto’s van dit jaar
bekijken en de kortingsbonnen uit de kermiskrant downloaden.
Ga dus snel naar www.kermis-hoorn.nl!
Meepraten op Twitter?
Volg @kermisinhoorn of gebruik de hashtag #kermishoorn.

van L. Boersma
Tegen inlevering van deze bon en deelname door kinderen,

niet 12 maar 15 ballen gooien
Altijd grote prijs!

LOCATIE - RAMEN - LOCATIE - RAMEN - LOCATIE - RAMEN - LOCATIE - RAMEN - LOCATIE - RAMEN - LOCATIE - RAMEN - LOCATIE - RAMEN

LOCATIE - RAMEN - LOCATIE - RAMEN - LOCATIE - RAMEN - LOCATIE -RAMEN - LOCATIE - RAMEN

LOCATIE - RAMEN - LOCATIE - RAMEN - LOCATIE - RAMEN - LOCATIE - RAMEN - LOCATIE - RAMEN - LOCATIE - RAMEN - LOCATIE - RAMEN

LOCATIE - RAMEN - LOCATIE - RAMEN - LOCATIE - RAMEN - LOCATIE -RAMEN - LOCATIE - RAMEN

‘t Bosche Huijs

Wafelhuis
Bekend om het diverse
heerlijke assortiment

Wafels
Wafels met
met
verse
verse aardbeien
aardbeien
hmmm
hmmm Lekker...
Lekker...

Wij zijn te vinden
op de Ramen in Hoorn!

‘Tradities zijn misschien
wel het mooiste erfgoed’
Na meer dan vijfhonderdvijftig keer kermis mag
je wel spreken van een waardevolle traditie.
Daar denken meer partijen zo over. Ze maken
zich hard voor plaatsing van de Hoornse Kermis
op de Immaterieel Erfgoedlijst van Unesco.
Samen met Sinterklaas, Koninginnedag en de
laatste weervissers in Nederland.
Velen kennen de Werelderfgoedlijst van
Unesco. Hierop staat cultureel en natuurlijk erfgoed dat onvervangbaar en uniek
is en eigendom van de hele wereld. Het is
van groot belang dat het wordt behouden.
Dit zijn materiële zaken. Je kunt ze aanraken. In 2003 nam Unesco een conventie
aan voor een lijst van immaterieel erfgoed.
Ineke Strouken van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel
erfgoed: ‘Onder immaterieel erfgoed vallen onze tradities en rituelen. Tradities
moeten altijd met hun tijd meegaan anders verdwijnen ze, terwijl materieel erfgoed zoals monumenten, archiefstukken
en museumvoorwerpen altijd hetzelfde
blijft. Tradities zitten in het hoofd en het

hart van mensen.’ De Hoornse kermis is
een goed voorbeeld. Jan Boots, Directeur
van de Nederlandse Kermisbond vertelt:
‘Kermis is sowieso een van de oudste
volksvermaken van het land. Het is niet
alleen feest, maar ook een plaats waar
mensen elkaar ontmoeten. Dat is belangrijk in deze tijd. De Hoornse kermis staat
bol van de tradities en heeft een eeuwenoude geschiedenis. Een begrip in de regio.
Het is heel belangrijk dat iets dergelijks
kan blijven bestaan. Daar moeten mensen
zich hard voor maken.’

Papierscheppers
Het Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed is verantwoordelijk

voor de nationale lijst van Unesco. Ineke:
‘Net als bij materieel erfgoed is het belangrijk dat volgende generaties er ook nog van
kunnen genieten. Ons hoofdcriterium om
in aanmerking te komen is dat de traditie
gedragen wordt door mensen. Zo komen
de laatste twee papierscheppers en de laatste appelstroopmaker van ons land ook in
aanmerking. Daarnaast moet de traditie
geschiedenis hebben. De aanvraag om op
de nationale lijst te komen moet gedaan
worden door een gemeenschap die de
bescherming van de traditie op zich kan
nemen. Die gemeenschap moet zich willen inzetten om de traditie te behouden
en aan volgende generaties door te geven.
Wij hebben liever niet dat een gemeente
voordraagt, omdat deze erfgoedtak helemaal van onderop moet komen. In Hoorn
is het anders. De Hoornse kermis is echt
al heel oud. Niet alleen de gemeente is
er trots op, maar ook de exploitanten en
andere betrokken partijen. De kermis is
belangrijk voor de identiteit van de stad.
De gemeente organiseert de kermis voor
de inkomsten, maar vooral voor de inwoners. De exploitanten worden ook goed
verzorgd in Hoorn. De gemeente Hoorn
doet echt zijn best om de belangrijke traditie te behouden.’ Jan: ‘De kracht van
de kermis is dan ook dat het met zijn tijd
mee gaat. Vroeger werd je gefilmd tijdens

Jan Boots

Ineke Stroucken
de kerkgang en kon je dat daarna bekijken in de bioscoop. Later werd de kermis
meer theater. Toen elektriciteit algemeen
gebruik werd kwamen de attracties. Zo
ontwikkelt het zich steeds verder. De hele
gemeente leeft mee in de bijzondere sfeer.
Dat moeten we behouden.’

Jaar van het Immaterieel
Erfgoed 2012
Het jaar van het Immaterieel Erfgoed is een
grootschalige publiciteitscampagne om de hele
Nederlandse bevolking bewust te maken van het
immaterieel erfgoed. Erfgoed bestaat uit meer
dan alleen gebouwen en bijzondere voorwerpen.
Erfgoed klinkt ook door in tradities en rituelen, in
de culturele bagage die wij van huis uit hebben
meegekregen.
De kermis in Hoorn is een eeuwenoud
feest, dat zijn oorsprong lijkt te hebben
in de Sint Laurens Jaarmarkt in 1446. De
hedendaagse kermis duurt tien dagen en is
één van de grootste kermissen van Nederland. Tussen de vele heel moderne, snelle
attracties is er in Hoorn altijd plaats voor
de nostalgische kermis. Met een prachtige
oude carrousel, zweefmolen, poffertjeskraam, Kop van Jut, nougat en vele andere
echte kermistradities.

De organisatie van de Hoornse kermis is
in handen van het kermisteam van de gemeente Hoorn. Ook zij vinden de tradities
van de kermis heel belangrijk en zetten zich
in om deze te behouden en een goede mix
te vinden de tussen hedendaagse kermis en
de Hoornse tradities. Het kermisteam heeft
een looproute uitgezet waarbij onder andere informatie wordt gegeven over het ontstaan van de kermis. Aan deze looproute is
een kermisprijsvraag gekoppeld en hier zijn
natuurlijk leuke prijzen mee te winnen.

Kermis Prijsvraag
Meedoen?
Haal een formulier op bij Typisch Hollands (naast de Keizerskroon) of bij
de EHBO-post op het Dal. Loop de route, let goed op, schrijf mee en lever het
ingevulde formulier vervolgens weer in bij een van deze twee locaties. Leuk,
interessant en leerzaam tegelijk!

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

LUTJENS-VAN REKEN PRESENTEERT OP DE HOORNSE KERMIS

HOEPLA
XXL
LOCATIE GOUW
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De alle lectie!
pluchecol
Bij inlevering van deze bon:

13 speelmunten voor � 5,- en
28 speelmunten
voor � 10,1 bop per persoon
Oudsen-Troost VOF
presenteert

Locatie: Gouw

Bij inlevering van deze bon

MET LUXE NIEUWE PRIJZEN!
HOEPLA XXL HOEPLA XXL
LOCATIE: GOUW
BIJ INLEVERING VAN DEZE BON EN
AANKOOP VAN 5 EURO AAN RINGEN:

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

5 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 Kantoor van de Buurman

Beter een goede buur…
‘Het gebeurt op het Koepoortsplein!’ Ron en
Tona hebben een duidelijke missie. Samen
maken ze hun muziekcafé, Het Kantoor van de
Buurman, tot een geliefde plek voor muziek
minnend Hoorn. Ook tijdens de Hoornse kermis
mag je ‘Het Kantoor’ niet missen!
Een eigen café is voor Ron een droom
die uitkwam. Jaren was hij internationaal
chauffeur en reed vanuit Zwitserland. Tona
had tot voor kort een opleidingsinstituut
voor nagelstylisten. Uiteindelijk besloten
ze in Nederland Ron’s droom te verwezenlijken. Via via kwamen ze terecht aan het
Koepoortsplein. Ron: ‘We merkten dat we
hier een beetje in het verdomhoekje zaten
wat het uitgaansleven betreft. We doen er
dan ook alles aan om het Koepoortsplein
weer te laten bruisen. We organiseren leuke evenementen en hebben iedere zondagmiddag live muziek. Dat varieert van Hollands tot de Blues. In de wintermaanden
houden we regelmatig spellenmiddagen
of -avonden. Op 1 april hielden we het
eerste Hoornse kampioenschap hinkelen.
Het werd een hilarische dag die beslist
jaarlijks herhaald gaat worden. Daarnaast
organiseren we regelmatig proeverijen van
whisky, wijn én speciaalbier.’ Uiteraard is

Het Kantoor van de Buurman ook uiterst
geschikt voor (besloten) feesten en andere
gelegenheden.

Paalzitten
en ander vermaak
Met een beetje mazzel heeft Hoorn nog dit
jaar het eerste kampioenschap Paalzitten
op het Koepoortsplein. Als organisator is
Ron druk bezig met de voorbereidingen
van dit evenement, dat plaats moet vinden op zaterdag 8 en zondag 9 september.
Diverse vrijwilligers hebben zich al aangeboden, maar extra handjes zijn altijd
welkom! Meld je aan via de site of loop
even binnen. Voor het najaar hebben Ron
en Tona nog meer op de planning. Zo
organiseert Het Kantoor van de Buurman
een driebanden biljarttoernooi. De exacte
data en de planning tijdens de avonden
is afhankelijk van het aantal deelnemers.
Inschrijven kan nog steeds! Iets minder

Ron en Tona Burgemeester-Stolk
sportief, maar wel erg lekker is de whiskyproeverij in oktober. Chef-kok Jozua zorgt
voor een smakelijke aanvulling in de vorm
van culinaire hapjes. Kijk voor meer informatie over de evenementen op de website!

Kermis met een stripper
‘De kermis openen we zaterdagavond 11
augustus traditioneel met Lijda and the
Shakers. De dag erna, op zondag, treedt
Tim Knol op in Het Kantoor. Op Roze
maandag zorgt Krolse Karla voor vermaak
met sketches en zang. Dit sluit aan bij de
transgender club die ons elke 3e woensdag van de maand bezoekt. Op Vrouwenavond hebben we een stripper! Vorig jaar
werd daar steeds om gevraagd. Dus da-

mes, kijk je ogen uit want het snoepje van
de Hoornse Kermis zit in Het Kantoor!
Donderdag hebben we speciaal voor de
mannenavond een bijzondere verrassing. Op Lappendag draaien dj Max en dj
Remy op ons terras. Tijdens de vuurwerkavond verzorgen zij jaarlijks de muziek in
Schouwburg het Park en ze zijn ook vaste
dj’s in de Amsterdam Arena. Nu in Het
Kantoor! Dat wordt heerlijk genieten van
muziek en een drankje! We zitten dan wel
nét buiten het kermisrondje, maar de kermis leeft op het Koepoortsplein! Mis ons
niet!’
Kijk voor meer informatie op
www.hetkantoorvandebuurman.nl!

KERMIS KALENDER
“EEN GEZEllig avondje uit”
Zaterdag 11 augustus

Woensdag 15 augustus

Donderdag 16 Augustus

De eerste zaterdag van de Kermis

VROUWEN-AVOND

Mannenavond

MET HET SNOEPJE VAN DE
HOORNSE KERMIS!

Speciaal voor de mannen een

knallen wij weer

Lyda and the
Shakers
Aanvang: 21.00

Mannelijke Stripper
Marco Toro!!
1 van de beste strippers van Nederland o.a bekend

Zondag 12 augustus

VROUWELIJKE
VERRASSING
Daarna feest met een DJ.
Aanvang: 21.00

van de Gouden kooi, Slam FM, en stripper voor

The Dying Burrito Brothers

Tim Knol,
Jeroen Overman,
Bas de Vries
Aanvang: 17.00

Yolanthe Cabau van Kasbergen Dames neem je

Maandag 20 augustus

vriendinnen mee en geef je ogen goed de kost als

LAPPENDAG!

deze kanjer zijn show geeft!
Aanvang: 22.00

Vanaf 7 uur s’morgens geopend
met verse broodjes en koffie om
de dag te beginnen!

Daarna feest met Topper
van een DJ !!!

Maandag 13 augustus

ROZE KANTOORDAG!
Krolse Karla

Vanaf 11.00 draaien 2 Super DJs

MAX & REMY
Met mooi weer op ons Terras.

Hoe rozer hoe beter is vandaag het thema.
Aanvang: 21.30

www.hetkantoorvandebuurman.nl

TERUG OP DE KERMIS IN HOORN DE

HOT SPOT KATAPULT
RO

PJH Kooistra

Sinds 1948 gast in Hoorn

Locatie: Gouw
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BIJ INLEVERING VAN DEZE BON
DIT EMAK
� 1,- KORTING
ME
ALLE DAGEN GELDIG 1 BON P.P.

Tegen inlevering van deze bon

Hiep Hiep Hoera de Hoorinees wordt 56 jaar!
Bij inlevering van een knaak uit ‘56
een artikel á 3 euro uitzoeken
alle dagen geldig - Locatie Gouw

Tegen inlevering van deze bon

Tegen inlevering van deze bon

Diverse stokken á 1,50

Diverse stokken á 1,50

alle dagen geldig - Locatie Gouw

alle dagen geldig - Locatie Gouw

5 halen,4 betalen 5 halen,4 betalen
Brunselaar

Locatie: Gouw

Balco Rotor

VERWIJK PRESENTEERT

BUSSENGOOIEN OP HET GOUW

DE GROOTSTE VAN NEDERLAND
MET DE MEESTE PRIJZEN!
Bij inlevering van deze bon
en deelname aan het spel

VERWIJK - BUSSENGOOIEN OP HET GOUW

500 punten GRATIS!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON KRIJGEN KINDEREN

Alle dagen geldig
Maximaal 2 bonnen per persoon per dag

1 BON PER PERSOON - NIET GELDIG IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIE’S

BIJ 2 SPELLEN EEN EXTRA KADO

NIEUW
op de HOORNSEse kermis!

Stuy-Boon presenteert
Locatie - Gouw

De Haan presenteert:

!!!
PLAY THE POPULAR GAME HERE

Schiet met 8 vogels
5 varkens weg
en u heeft
gewonnen!

Het leukste spelletje
op de kermis in Hoorn!

4 HALEN, 3 BETALEN
1 bon p.p.

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

Bij inlevering van deze bon

OLIEBOLLEN

HET LEUKSTE GLAZEN
DOOLHOF VAN DE KERMIS

Een	begrip
in	Hoorn

OLIEBOLLEN

OLIEBOLLEN NIEUWSTRAAT OLIEBOLLEN

nieuw in Hoorn
op het Gouw

NIEUWSTRAAT OLIEBOLLEN NIEUWSTRAAT

Punt-Sloots
presenteert

OLIEBOLLEN NIEUWSTRAAT OLIEBOLLEN

Vuurwerk spektakel
Het allermooiste
vuurwerk
De Hoornse kermis is niet compleet zonder
prachtige vuurwerkshow. Elk jaar staan
liefhebbers rijen dik op de Westerdijk en het
gebied eromheen. Minutenlang zit je te turen.
“Begint het nou?” Plots wordt de hemel boven het Markermeer fel verlicht en vergeet je alles om je heen. Sinds
enkele jaren laat Fireworks Europe het vuurwerk de lucht
in gaan op de maat van muziek. Dit geeft de show een extra
dimensie.
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Het vuurwerkspektakel op muziek is live te volgen via Radio
Hoorn (105.8). Vanaf 22.00 uur wordt het eerste vuurwerk
ontstoken vanaf het Hoornse Hop. Op de Westerdijk, maar ook
in de wijde omgeving én vanaf het water heb je een prachtig
uitzicht.

vrijdag 14 augustus
Rich & Millbrook

De Kookwinkel

Zoku ijslolly machine,
voor super creatieve ijsjes!
Tijdens de Hoornse kermis gratis
ijsboekje bij aanschaf van een
Zoku Quick Pop Maker (z.l.v.s.).
De Kookwinkel Rich & Millbrook
Muntstraat 1
1621 GB Hoorn
0229-216558
richandmillbrook@gmail.com

DIT JAAR WEER OP DE KERMIS IN HOORN

2 MEGA LUCKY DUCKS

MJ van der Wiel brengt het Funhouse

nog Dit j
gro aar
ter met
ep
rijz
en!

Locaties
BREED en
NIEUWSTRAAT

De allerleukste attractie in Hoorn!

Lachen, gieren, brullen!

Ook dit jaar weer SUPER prijzen!

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

MEGA Lucky Duck

MEGA Lucky Duck

4 HALEN, 3 BETALEN

BREED & NIEUWSTRAAT

BREED & NIEUWSTRAAT

NIET
NIET GELDIG
GELDIG OP
OP VRIJDAG,
VRIJDAG, ZATERDAG,
ZATERDAG, ZONDAG
ZONDAG EN
EN LAPPENDAG.
LAPPENDAG.

Bij inlevering van deze bon
en deelname van 11 eendjes

Bij inlevering van deze bon
en deelname van 11 eendjes

1 bon pp

1 bon pp

�1,- KORTING �1,- KORTING

Akkerman

Bij inlevering van deze bon

AANBIEDING
geen 40 maar

Bezoek ons snel op
de loCatie NIEUWSTRAAT

NOUGAT
&
SUIKERWERKEN
Al meer dan 50 jaar een BEGRIP OP DE HOORNSE KERMIS

OOK DIT JAAR WEER OP DE NIEUWSTRAAT

45 BALLEN

voor EEN €5,- BILJET!

LET OP
AANBIEDINGEN
AAN DE KRAAM
Alle dagen geldig

LOCATIE: NIEUWSTRAAT

Kinderen altijd prijs

bij inlevering van deze bon

en besteding vanAF 5,- euro

Hoornse Kermisstok

cadeau

Bakker-Nougat LOCATIE NIEUWSTRAAT

Kermis in de haven
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:
Salade met gegrilde courgette en aubergines
en gemarineerde ossehaaspuntjes
of
Heerlijke tomatensoep met bieslook-basilicum creme
Bontekoe’s Kaasfondue
of
Steak met stroganoffsaus en rijst met ratatouille

Bierkade 2 | 1621 BE Hoorn | 0229-215074 | www.barenboos.nl

Wij zijn open van woensdag t/m zondag
Wij serveren een
3-gangen kermismenu voor € 25,(natuurlijk ook gewoon a la carte)

Vrouwenavond is Scroppino night,
om de avond in stijl te beginnen!
Op vrijdagavond op tijd weg om naar het vuurwerk
te kijken? Zeg het ons en we regelen het!

Roomijs met verse aardbeien en slagroom
of
IJsespresso
E 20,- p.p.
Met natuurlijk bij binnenkomst
een glaasje Prosecco.

Voor reserveringen bel:
0229-217324 of 06-51131783

Kermisknallers

Zondag 12 augustus
Jantje Spel & Djanco Wagner • Vanaf 17:00 uur

Dinsdag 14 augustus
Volendammer avond. Visavond met palingsound
Reserveren is noodzakelijk vol is vol • Vanaf 18:00 uur

Woensdag 15 augustus
Vrouwenavond met De Stoel • Dat beloofd wat

Tot ziens in Bar&Boos tijdens kermis Hoorn!

’t Sneeker
Veerhuys
n
e
v
a
h
e
d
n
i
k
e
l
De enige p
s!
die voelt als thui

te worden dames ps. ook leuk voor de heren • Vanaf 20:00 uur

Vrijdag 17 augustus
Vuurwerkavond met Jantje Spel & Theo van Cleef
& MYSTERY Guest...
Zaterdag 18 augustus
Robert Pater, John West & Jantje Spel
Maandag 20 augustus
Lappendag met Jantje spel,
Yanni Lemoine
& Frank van Etten • Vanaf 10:00 uur
Ben Valkenburg • Vanaf 20:00 uur

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

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

Vrijdag 10 augustus
Spectaculair optreden van

Dries Roelvink

Zondag 12 augustus

De beroemde Sneeker Veerhuys

Viswedstrijd
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Alle overige kermisdagen geopend
met alle dagen vertier zoals u van ons gewend bent!

Verkeerskundige Harry Khelawan

Al 32 jaar een geweldige uitdaging
Hij kent de binnenstad op zijn duimpje. Dat
is maar goed ook, want voor en tijdens de
kermis gooit hij alles ondersteboven. Met een
doel natuurlijk: ervoor zorgen dat exploitanten,
ondernemers en bezoekers geen gevaar lopen
en dat de kermis een feest is voor iedereen.
Harry steekt meteen van wal: ‘Als verkeersregisseur van de gemeente coördineer ik
het werk aan de weg en de evenementen.

Ik ben heel trots op de kermis. Al 32 jaar
ben ik met veel plezier verantwoordelijk
voor de verkeersveiligheid rondom het

feest. Het is een grote uitdaging om alles
ieder jaar weer tot een goed einde te brengen. Gelukkig heb ik veel ervaring en een
groot netwerk, waardoor ik snel kan schakelen. Last van stress heb ik nooit. Ik werk
met een draaiboek dat we elk jaar evalueren. Hierin staat precies welke parkeerautomaten, vuilnisbakken, straatlantaarns
verkeersborden afzetpalen weg moeten.
Ook worden nieuwe verwijsborden geplaatst voor woon- en pakwagens. Vanaf
de Provincialeweg worden bezoekers erop
gewezen dat de binnenstad slecht bereikbaar is.’

Maatregelen
‘Gelukkig is er nog nooit iets bijzonders
gebeurd’, Harry klopt het even af, ‘In de
binnenstad hebben we met veel partijen
te maken. De kermis loopt er dwars doorheen, waardoor bepaalde straten worden
afgesloten. Ondernemers moeten echter
wel bevoorraad kunnen worden. We spreken met hen af dat ze met kleinere auto’s
rijden of dat de bevoorrading vóór 11.00
uur plaatsvindt. Dan is de kermis nog
dicht. Voor het publiek is het ook niet
altijd eenvoudig. Parkeren in de binnenstad kan niet tijdens de kermis en ook de
Nieuwe Wal en het Pelmolenpad zijn afgesloten. Daarom staan we parkeren aan
de Westerdijk, vanaf de Schouwburg tot
Avenhorn, aan één zijde van de weg toe.
Ook fietsgebruik wordt gestimuleerd. De

Harry Khelawan

beheerde fietsenstalling aan de Veemarkt
wordt tijdelijk uitgebreid en op de hoek
van de Gedempte Turfhaven en de Achterstraat komt nóg een beheerde fietsenstalling. Tijdens het vuurwerk en op Lappendag kunnen bezoekers hun auto dit jaar
parkeren op Hof van Hoorn (Dr. C.J.K.
van Aalstweg). Vanaf daar rijden elk kwartier gratis pendelbussen naar het station.
In verband met werkzaamheden kun je dit
jaar niet parkeren op de Blauwe Berg.’

Ingrijpen
Harry is een drukbezet man voor en tijdens de kermis. Behalve coördinator is hij
ook troubleshooter tijdens het evenement.
‘Vorig jaar reden auto’s op de Vale Hen
tussen de attracties door naar de coffeeshop. Dat is levensgevaarlijk. Daar hebben we toen betonblokken neergezet. Een
ander voorbeeld is de attractie op de hoek
van de Veemarkt en de Gedempte Turfhaven. Die zwaaide over de weg heen. Als
vrachtwagens zouden passeren, leverde
dat gevaarlijke situaties op. We hebben
toen een begrenzer neergezet die naar beneden ging als de kermis open was. Kleine
voertuigen konden zo gewoon doorrijden.
Op de Hoge Vest liep het verkeer tijdens
Lappendag helemaal vast. Gelukkig had ik
al verkeersregelaars gereserveerd. Die konden snel worden ingezet. De politie had
die dag natuurlijk wel iets anders aan haar
hoofd!’

Leg een bodem op Lappendag:

Big Men’s Breakfast*
Vanaf 8 uur tot 11 uur
serveren wij voor E 15,-

KERMIS @ BUITEN

Tijdens de Hoornse kermis serveren wij van woensdag
t/m zondag vanaf 17.00 uur, naast onze a la
carte-gerechten, een complete houtskool-BBQ
voor e 24,50
• entrecôte
• kipsaté
• chorizoworst
• huisgemaakte hamburger
• gambaspies
• huisgemaakte friet

• aardappelsalade
• tomaten/feta salade
• pastasalade
• coleslaw
• stokbrood
• diverse sauzen

• gebakken eieren
• spek
• koffie (unlimited refill)
* ook geschikt voor vrouwen

orn

Uniek in Ho

Onze gehele
p een
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n
de kinderen e
.
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b
buiten b

Direct reserveren: 0229-299110 of info@brasserie-buiten.nl
Kleine Oost 37-39, 1621 GR Hoorn, Tel. 0229 - 299 110, www.brasserie-buiten.nl

• brood
• worst
• biefstuk

Suikerspin
J.A. Steenbergen

E. de Haan jr

SCHIETSALON - NIEUWSTRAAT

POLICE ACADEMY

Bij inlevering van deze bon
� 0,50 korting op alle artikelen
1 bon per persoon

De leukste schiettent van de kermis,
dit jaar weer op de Nieuwstraat!
SCHIETSALON - POLICE ACADEMY - NIEUWSTRAAT

Bij inlevering van deze bon

Terug op de oude vertrouwde plek:
Nieuwstraat

€ 1,- KORTING

1 bon per persoon

ie N
t
ca LEI
o
L KP
R
KE

l

g

i
IJz

e
sn

Hezik presenteert op de kermis in Hoorn

Grillspecialiteiten
Locatie: Kerkplein
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Bij inlevering van deze bon

3 halen, 2 betalen
niet geldig in combinatie met andere acties of aanbiedingen

�0,50 korting op
alle grill-producten

Fireworks Europe

‘Hoornse vuurwerkshow
is waanzinnig’
Er is weinig dat zoveel publiek trekt als een
spectaculaire vuurwerkshow. Hayo Wolff, direc
teur van Fireworks Europe, weet er alles van. Al
twintig jaar verzorgt hij vuurwerk- en lasershows
in binnen- en buitenland. Op vrijdag 17 augus
tus is hij in Hoorn voor misschien wel de leukste
kermisavond.
Duizenden mensen staan en zitten langs
het Hoornse Hop en wachten gespannen op het moment dat de eerste pijl de
schemerige hemel verlicht. Voor het vijfde
jaar op rij wordt het vuurwerk tijdens de
Hoornse kermis verzorgd door Fireworks
Europe. Voor directeur Hayo Wolff één
van de leukere locaties in Nederland. In
Nederland zijn de regels strenger, de veiligheidsafstanden tot het publiek zijn wel
twee keer zo groot als in andere landen.
Twintig jaar geleden begonnen we met lasershows. Later kwam daar vuurwerk bij,
waarna we snel groeiden. Tot de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000. Toen
hebben we een half jaar lang uit eigen
overweging geen shows gedaan. Twee jaar

later kwam de enorme regeldruk vanuit de
Nederlandse regering. Dat heeft vuurwerk
in Nederland bijna onmogelijk gemaakt.
De shows die we vroeger schoten door
heel Nederland, met grote kalibers vuurwerk, zijn nu maar op enkele locaties mogelijk, zoals in Hoorn. Omdat hier vanaf
het water wordt geschoten, voldoen we
sneller aan de veiligheidsafstanden. Dergelijke locaties vind je niet zo snel.’

Details
‘Als we worden benaderd voor een offerte
bekijken we eerst de locatie én het budget.
Op basis daarvan kunnen we een afweging maken wat we gaan doen. Vervolgens
schrijven we een plan. Dat wordt dan goed

óf compleet waanzinnig, met muziek, zoals in Hoorn. Elk effect wordt via de computer apart aangesloten en op een van
tevoren bepaald moment in de muziek afgeschoten. Dit brengt veel programmeerwerk met zich mee, maar we gaan dan ook
echt in op de details van de muziek. Onze
pyromusicals kloppen dan ook altijd. Met
vuurwerk en muziek brengen we zoveel
emotie over, dat het meer dan eens gebeurt
dat de vrouwen volschieten. Dan gaat het
goed!’ Hayo houdt alles in de gaten, ook
tijdens de shows. In de speciale regiewagen, die ter plaatse is bij de shows, krijgt
hij alles mee: informatie over de zenders
naar het vuurwerk, draadloze camerabewaking, de portofoons van medewerkers
en marifoons van de scheepvaart en zelfs

het weer. ‘Boven windkracht 5 kunnen we
niet schieten. Verder worden de shows eigenlijk nooit afgelast.’ Zelf indruk maken
tijdens Oud en Nieuw? Fireworks Europe
heeft een assortiment professioneel consumentenvuurwerk. Dit vuurwerk is niet
alleen veiliger, maar ook beter én indrukwekkender. Houd www.vuurwerk24.nl in
de gaten!

Uitdaging
Fireworks Europe zoekt nieuwe uitdagingen. Organiseert u zelf een feest
of ander evenement? Meld u dan aan
via info@fireworks.nl. Hayo laat u
tijdens de vuurwerkavond graag zien
hoe Fireworks Europe werkt!

VAN DER BEEK
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KERKPLEIN
VAN DER BEEK

4 HALEN, 3 BETALEN

Bij inlevering van deze bon - 1 bon per persoon - niet geldig op familiedag

Gratis concerten en gezelligheid in tent op Kerkplein

Stadsstrand in de binnenstad
Midden op de kermis trek je je schoenen uit en
kun je bijtanken met een drankje. Net als vorig
jaar staat op het Kerkplein namelijk een grote
tent mét live muziek. Om het zomergevoel com
pleet te maken kun je hier met je voeten in het
zand. Heeft Hoorn tóch een stadsstrand.
De tent op het Kerkplein is een initiatief
van diverse horecaondernemers op het
Kerkplein. Christiaan Mulder van Het
Huis Verloren: ‘Vorig jaar hadden we
voor het eerst een grote tent op het plein.
Dit werd erg goed ontvangen bij de kermisgangers. We hadden een gevarieerd
programma en kregen dan ook positieve
reacties. Dit jaar doet De Beiaard ook mee
aan de exploitatie van de tent. We willen
zo het hele Kerkplein erbij betrekken. We
hebben nu een grotere tent dan vorig jaar
en een uitgebreidere programmering. Zo
kun je hier nu ook feesten op Lappendag.’

de openingshandeling verricht. Daarna
kun je vanaf hier meteen de kermis over.
Het Kerkplein is zo hét evenementenplein
van de Hoornse kermis.’ Tijdens de kermis
zijn er veel gratis optredens in de tent. Op
zondag staat de Hoornse band Lijda and
the Shakers hier op te treden. Op dinsdag
speelt de Bob Color Band en woensdag
The Booming Piano’s. Erg gezellig tijdens
Vrouwenavond! Op donderdag speelt
coverband Triple de sterren van de hemel
en op vrijdag, na het vuurwerk, zorgt Dj
Floydd traditioneel voor een knallende afterparty.

Opening

Maar de kermis is nog niet voorbij! Op
zaterdag speelt Liever Live in de tent en
op zondag ga je terug naar de eighties en
nineties! Lappendag, de laatste én misschien wel leukste kermisdag is er een
feest-dj en zijn er zangers. ‘Gewoon gezellig, zoals het hoort!’

‘Ook nieuw is dat de officiële opening van
de kermis op zaterdag 11 augustus plaatsvindt op het Kerkplein. Echt midden op
de kermis. Bij de opening is er muziek van
Dj Niek Paniek én Lange Frans en Anita
Meijer, waarna Wethouder Michiel Pijl

Stadsstrand
Gezelligheid is ook waar het om draait op
het Kerkplein. ‘We willen als horecaondernemers samen iets doen voor de stad.
In andere steden gebeurt dat ook. Zo geef
je de kermis een extra dimensie. Even bijtanken tijdens het rondje over de kermis
of nagenieten na afloop. Vorig jaar was het
al leuk, nu doen we het nog uitgebreider.
We willen zand storten in de tent voor het
echte zomergevoel. Het Beach-thema haalt

de zon vanzelf naar binnen! Met de gratis
concerten en een lekker drankje is de gezelligheid natuurlijk compleet.’ Persoonlijk heeft Christiaan ook wel wat met de
kermis. ‘Het is een mooi evenement met
een lange traditie. Vroeger draaide de kermis meer om het vermaak, later kwamen
de attracties. Nu maken we een mooie mix
van beide met een leuk programma voor
iedereen.’

V.l.n.r. Michiel Vlaar, Christiaan Mulder, Jeroen van Santen

Gezelligheid op de Roode Steen
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SCHIPHOLTAXI

vanaf

70,- per personenwagen

SCHIPHOLTAXI
vanaf € 70,- per TAXI
personenwagen
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VRIENDELIJK - VOORDELIG - VEILIG

Iedere dag geopend vanaf 11 uur
voor lunch, diner of borrel!
Gedurende de kermis
3 gangen keuze menu voor

€ 27,50

Zonder kermisteam geen kermis

‘Wij zijn elk jaar weer trots’
Gave attracties, een gezellige sfeer, prachtig
vuurwerk en bijzondere optredens; de Hoornse
kermis in een notendop. Als bezoeker sta je niet
stil bij de ruggengraat van de kermis: het kermis
team. Nick Fray en Fatina van het Kaar zorgen er
vanuit de gemeente voor dat het één groot feest
is. In het kermisteam zijn ook medewerkers van
de politie en de brandweer vertegenwoordigd.
Wanneer de kermis op zaterdag 11 augustus geopend wordt, vegen Fatina, Nick en
de andere kermisteamleden de zweetdruppels van het voorhoofd. Het is weer gelukt!
Fatina organiseert de kermis dit jaar voor
de 16e keer. Nick viert zijn tweede lustrum
met tien jaar. Fatina: ‘Als kermisteam streven we naar een gevarieerde, veilige en
aantrekkelijke kermis, waar alle bezoekers
plezier aan beleven. Het organiseren is
leuk, zeker omdat we dit met verschillende
disciplines doen.’ Nick: ‘Ik was altijd al
‘kermisenthousiast’. Ik heb ze zo’n beetje
allemaal bezocht en ik probeer alle attracties uit. De Hoornse kermis organiseer je
niet zomaar. Zo midden in de binnenstad
is het altijd weer een uitdaging om alles
goed te laten verlopen.’

de kermis. De pachtsom komt daarna.
We moeten dus elk jaar exploitanten teleurstellen. Na de verpachting begint het
grote puzzelen. Waar moet alles komen te
staan?’
De maandag voordat alles begint zet het
team de kermis uit. Vanaf woensdagavond
mogen de eerste exploitanten de stad in.
Fatina: ‘Ze melden zich bij ons, wij wijzen
hen de plek en zorgen dat iedereen goed
staat. Verder zijn we hun aanspreekpunt
tijdens de kermis.’ Nick: ‘Vlak voor de
opening ben ik een beetje zenuwachtig.
Eindelijk gaat het beginnen. We zijn altijd trots op wat we bereikt hebben. Een

soort van opluchting dat het weer gelukt
is.’ Tijdens de kermis geldt ook een randprogramma voor de verschillende doelgroepen. Fatina: ‘We zorgen natuurlijk
voor een aantrekkelijk programma dat iedereen aanspreekt. Voor artiesten moet er
een podiumwagen komen, die moet weer
op de goede plek staan; ook die randzaken
regelen we. En we ontvangen de artiesten
als gastheer of –vrouw.’ De leukste kermisdag? Fatina: ‘Ik vind elke dag bijzonder. Het vuurwerk, maar ook de ouderenmiddag. Dat is geweldig, die dansende
mensen.’ Nick: ‘Ik vind de familiedag het
leukst. Die sfeer, de drukte, blije kinderen
en overal clowntjes, geweldig!’

Verpachting
Behalve bij West-Friezen, is de Hoornse
kermis geliefd bij de kermisexploitanten.
Fatina: ‘Ze komen hier graag. Alles is goed
geregeld, de sfeer is fijn en de bezoekers
geven graag geld uit. Zakelijk gezien is
het dus ook een goede kermis.’ Het is ook
ontzettend leuk om met de exploitanten
samen te werken. In januari vindt elk jaar
de verpachting plaats. Fatina: ‘Exploitanten van nieuwe of bijzondere attracties
krijgen een voorkeursplek toegewezen.
De andere exploitanten moeten zich inschrijven op de advertenties. Dit jaar hadden we 250 inschrijvingen. We kunnen er
maar zo’n 80 toelaten. We kijken bij de
verpachting vooral naar de aantrekkelijkheid en een gevarieerde samenstelling van

Dit jaar op de
Roode Steen!

V.O.F. Vale-Verwijk
presenteert

Het Kermisteam

WEGENS GROOT SUCCES PRESENTEERT
ORDELMAN OOK DIT JAAR IN HOORN
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WWW.INVERSIONXXL.NL LOCATIE: ROODE STEEN
ORDELMAN
OP DE ROODE STEEN

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Bij ons altijd 5x spelen voor € 2 ,V.O.F. Vale-Verwijk op de Roode Steen
Bij inlevering van deze bon

13X GRIJPEN VOOR € 5,1 bon per persoon

ORDELMAN
OP DE ROODE STEEN

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

� 0,50 KORTING OP EEN RIT

� 0,50 KORTING OP EEN RIT

ORDELMAN
OP DE ROODE STEEN

ORDELMAN
OP DE ROODE STEEN

1 BON PER PERSOON - NIET GELDIG IN COMBINATIE
MET ANDERE ACTIES OF AANBIEDINGEN

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

� 0,50 KORTING OP EEN RIT
1 BON PER PERSOON - NIET GELDIG IN COMBINATIE
MET ANDERE ACTIES OF AANBIEDINGEN

1 BON PER PERSOON - NIET GELDIG IN COMBINATIE
MET ANDERE ACTIES OF AANBIEDINGEN

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

� 0,50 KORTING OP EEN RIT
1 BON PER PERSOON - NIET GELDIG IN COMBINATIE
MET ANDERE ACTIES OF AANBIEDINGEN

“HET PASSENDE PUZZELSTUK VOOR
ALLE HYDRAULISCHE OPLOSSINGEN”
Speciaal Carrosseriebouw
Service en onderhoud
Dynamische oplossingen
Complete hydrauliek pakketten
tbv. containers en salonwagens
Radiografische besturingen
Zeer scherp geprijsd!!

Hydro West b.v.
De Factorij 12b
1689 AL Zwaag NL
Tel. +31(0) 229 263 441
Fax.+31(0) 229 263 894

info@hydrowest.nl
www.hydrowest.nl
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Nieuwe attracties
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The

Binnenkort verhuizen? In Hoorn staat een mysterieus vrijstaand slot met 3 spannende etages in
diepe duisternis. Inclusief 16 bijzondere inwoners,
een heks, een draak en vele griezelige geheimen
die het daglicht niet kunnen verdragen. Uw makelaars zijn Jan en Carolien Lemmerman. Maar
wees gewaarschuwd: eenmaal binnen kun je niet
meer terug…!

H

et spookhuis “The Thriller” is
Koninklijk goedgekeurd. Bij
de kassa hangt een foto waarop
te zien is hoe Prins Willem-Alexander en zijn dochter Amalia genieten van de rit. “Ze hebben gewoon
betaald. Het hele gezin was erbij
inclusief Máxima” vertellen Jan
en Carolien Lemmerman trots. Al
meer dan 13 jaar is The Thriller
in alle opzichten hun leven. “We
hebben er nog steeds schik in. Elk
jaar verzin je weer iets hoe je het
huis nog leuker of beter kan maken. Je bent nooit klaar met ontwikkelen.”

Verrassing

Jan vertelt: “Een bijzonder element in Hoorn is dat er een écht
spook bij is. Niet een extra pop
en ook geen mooi gefabriceerd
beeld maar echt iemand van vlees
en bloed. Het is Freddy Krueger, de
beruchte moordenaar uit de beroemde films ‘Nightmare on Elmstreet’. Hij gaat een publiekstrekker worden.”
The Thriller is een uniek spookhuis. Jan vertelt: “Het is een echte
ride. Je neemt plaats in een bakje en laat je meevoeren naar een
onbekende wereld. En als je eenmaal zit, kun je ook niet meer terug haha..” Wat is er leuk aan eng?

“Het is de spanning. Het gevoel
dat je weet dat iets of iemand je
laat schrikken. Je denkt voorbereid
te zijn op wat er gaat komen maar
het komt toch altijd onverwacht.
Dat is de kracht.”

Belofte

Het spookhuis is een vast element
op de kermis. Jan en Carolien zijn
trots op hun zaak. “We stonden
vorig jaar in Luxemburg op de
Schuebenfoor. Dat is een van de
moeilijkste plekken om tussen te
komen. Ze kijken daar niet naar
het geld maar echt naar kwaliteit.
Voor ons was dat een bijzonder
moment en een mooie bevestiging.” Het publiek in Nederland is
verwend en kritisch. Hoe gaan zij
daar mee om? “De belofte dat het
een mooie rit is, moet je niet alleen
waarmaken, je moet dat overtreffen.” Op verjaardagen is het een
vaak gemaakte grap: het huis van
Jan en Carolien is een spookhuis.
“We leven van het spookhuis maar
thuis is het allemaal wel redelijk
normaal hoor” klinkt het symphatiek.
Een bijzondere erkenning die Jan
en Carolien willen meegeven is
hun waardering voor medewerker
Raymond. “Wil je zijn naam alsjeblieft noemen in het interview?”
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Carolien en Jan Lemmerman.
vraagt Carolien. “Hij is al 12 jaar
een vaste waarde voor ons bedrijf
waarvoor we hem willen bedanken. Raymond houdt namelijk onze
bezoekers in de gaten. Je ziet sommige jongens heel stoer doen als
ze in de rij staan maar als de bakjes dichterbij komen, worden ze
opeens verdacht stil. Verder geeft
Raymond aan sommige kinderen
wel eens zijn zaklamp mee als de
spanning iets te groot wordt.”
Inmiddels zijn Jan en Carolien Lemmerman 23 jaar getrouwd. Samen
de zaak, samen de liefde voor de
kermis. Hoe ziet het spookhuis van
de toekomst eruit? “Daar zijn we
nu druk mee bezig. Met alle moderne technieken die er zijn, zoek
je naar nieuwe mogelijkheden.
Projectie door middel van geavanceerde schermen is een goed
voorbeeld of het werken met hologrammen. Ook middelen om het
spookhuis interactiever te maken
worden getest. We staan zeker
open om hier mee te experimenteren. Op deze manier zorgen wij
ervoor dat de ritprijs het waard
blijft.”
The Thriller staat op de Gedempte
Turfhaven.

NIEUWE ICE JET GEEFT
BEZOEKERS EEN ‘COOL’
HOOGTEPUNT
Z

oon Kees heeft met onder meer
zijn vader Frits Ropers een aantal mooie bedrijven. Naast de Katapult staan zij ook met de Ice Jet
in Hoorn. De Ice Jet is als attractie
uitstekend geschikt voor het hele
gezin. “Meer dan 100 jaar geleden vonden mensen het al leuk om
plaats te nemen in de zogenoemde
Snelheidsmolen. Aan dat plezier is
niks veranderd.” De stijlvolle attractie ziet er uitstekend verzorgd
uit en heeft als voordeel dat hij
overdekt is en dus ook bij minder
mooi weer een succes is.
Blikvangers op de ‘coole’ Ice Jet
zijn onder meer de levensechte ijsberen in een helderblauw en wit
decor van ijspegels. Opzwepende
muziek wordt afgewisseld met
snelle opmerkingen van Kees door
de microfoon. “Het is leuk om mensen te vermaken en ze in een bepaalde sfeer te brengen” vertelt hij
enthousiast.
Hoe voelt het om met 100 kilometer per uur als een menselijke kanonskogel te worden afgeschoten?
Het antwoord op deze vraag wordt
ook dit jaar in Hoorn beantwoord
door vele durfals die plaats nemen
in de stoel van de katapult. “Het is
altijd weer mooi om de spanning
van de gezichten af te lezen” vertelt Kees Ropers. “Al 14 jaar is de
Bungee - zoals de katapult ook wel
genoemd wordt - een publiekstrekker in Hoorn en dat zal dit jaar niet
anders zijn.”

Familie

M

et de Inversion XXL
geeft de familie Ordelman de term ‘grootvermaak’
een diepere betekenis. “Hij
gaat 45 meter hoog, je gaat
over de kop, elke beweging
gaat kruislings en ook het
bakje gaat over de kop. En
met een kracht van 4,2G

die je voelt op het lichaam
in combinatie met de snelheid maakt dat je hele orientatie een beetje van slag
is.” Albert Ordelman vertelt
het met een trotse glimlach
alsof het niets is.
De Inversion XXL staat op de
Rode Steen.

Kees benadrukt dat de katapult óók een familie attractie is. “De jongste
was een jochie van 4
jaar oud die samen
met zijn vader plaats
nam. De oudste was
een vrouw van 85 jaar

Kees Ropers achter de knoppen van de
‘coole’ Ice Jet.

die het een geweldige kick vond
om dit nog eens te maken op haar
leeftijd.” Kees Ropers zelf heeft
ook een bijzonder leven. Hij is geboren op de kermis en draaide al
op jonge leeftijd mee met de zaak.
“Voor veel kinderen is een leven
op de kermis niet voor te stellen,
maar ik weet niet anders.” Zo is er
een Rijdende School speciaal voor
kermiskinderen. Dat heeft hij niet
als vervelend ervaren. “Nederland
is uniek als het gaat om deze vorm
van opleiding. De school reist immers mee met de kermis. Op deze
manier hoeven kinderen niet naar
een internaat.”
Hoe bereidt hij zich voor op de
Hoornse Kermis? Kees geeft direct
een positief antwoord: “Het is gewoon een hele goede kermis. De
sfeer is altijd prettig en na 10 dagen intensief werken heb ik altijd
een voldaan gevoel.” Wat heeft
hij geleerd van zijn vader?
“Hard werken, zuinig zijn op
je geld en gebruik alles wat
je meemaakt als een goede
ervaring voor de toekomst.”
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een griezelig leuk spookhuis

Ondernemers op een kermis hebben niet alleen
een bijzonder leven maar hebben vaak ook bijzondere attracties. De Katapult van de familie
Ropers is een attractie die zorgt voor een onvergetelijke ervaring. Daarnaast hebben zij met
de Ice Jet ook nog de meeste ‘coole’ attractie in
Hoorn.

De Ice Jet staat op het
Kerkplein en de Bungee
op het Gouw.
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