Pagina 1

Voorwoord
Voor u ligt het kermisboekje voor de kermis in Kolhorn in 2018.
Eind 2016 heeft Eetcafé Schippers Welvaren zijn deuren helaas moeten sluiten. De
kans was aanwezig dat de kermis voor het dorp Kolhorn hierdoor verloren zou gaan.
Het merendeel van de activiteiten van de kermis vond immers plaats in en rondom
Schippers Welvaren.
Vrijwilligers van oud Kermis Comité Kolhorn, bestuursleden van Stichting Kolhorn
Vooruit en Voetbalvereniging Kaagvogels hebben zich in 2017 dit lot aangetrokken
en hebben de koppen destijds bij elkaar gestoken om de organisatie van de kermis
voor 2017 op zich te nemen. Zo ging een jarenlange traditie niet verloren en werd
de kermis in Kolhorn nieuw leven in te blazen.
Deze opzet en samenwerking is ook in 2018 voortgezet. We zijn de afgelopen maanden regelmatig bij elkaar gekomen om tot een gezamenlijk programma te komen
waarbij, wij hopen, iedereen veel plezier aan gaat beleven, van jong tot oud. Dit
alles onder de naam Kermis Kolhorn!
De kermis speelt zich ook dit jaar af op en rond het Sportcomplex De Caegh aan de
Kaagstraat 1 te Kolhorn. Alleen op zondagochtend zal de kinderbingo plaatsvinden
in het clubgebouw van Kolhorn Vooruit.
Wij wensen iedereen veel plezier tijdens de kermis!

Clubgebouw Kolhorn Vooruit

Kermisattracties en activiteiten

http://www.kermiskolhorn.nl

https://www.facebook.com/KermisKolhorn
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Kermisattracties
Er staan diverse kermis attracties opgesteld op het parkeerterrein en de weg voor de
ingang van Sportcomplex De Caegh.
Op zaterdag en zondag zijn de kermisattracties vanaf 14.00 uur geopend. En op
maandag vanaf 14.30 uur.
LET OP: Voor alle kinderen van basisschool Op Avontuur heeft Kermis Kolhorn
voor elke attractie 1 kaartje beschikbaar gesteld.
Dit is mede mogelijk gemaakt door alle donateurs en sponsors.

Snackwagen
Alle dagen van de kermis staat er een snackwagen van Jan Patat.
Hier kan je alleen snacks en broodjes kopen en geen drinken. Drinken wordt
namelijk verkocht in de kantine. Andersom geldt dat ook. Dat wil zeggen dat in de
kantine geen etenswaren wordt verkocht, maar alleen drinken.
De openingstijden van de snackwagen zijn op vrijdag om 17.00 uur, zaterdag om
13.00 uur en op zondag en maandag om 12.00 uur.
De snackwagen gaat dicht na sluiting van de kantine.

Sponsors en donateurs
Wederom hebben we veel positieve reacties ontvangen en hebben enkele personen,
bedrijven en stichtingen een bijdrage in geld of materieel gedoneerd. Via deze weg
willen wij iedereen daarvoor hartelijk bedanken. Zonder jullie bijdrage zijn we
nergens!

Stichting Oud Kolhorn

Stichting Oud Kolhorn heeft een prachtig doek laten maken en beschikbaar gesteld
met daarop een afbeelding van oud Kolhorn. Dit doek zal tijdens de kermis in de
kantine opgehangen worden als achtergronddecoratie.
CAEGHSPORT
Het dorpsblad Caeghsport heeft het kermisboekje gesponsord
en Autobedrijf Strijder 2 vaatjes voor het katknuppelen!
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vrijdag 16.30 - 20.30 uur, zaterdag 10 - 12 uur

Prijzen kunt u ophalen in de kantine

Middag

13:30

KERMISBINGO ALL INCLUSIVE

We starten de kermis weer op vrijdagmiddag met de Bingo!
De bingo zal zich afspelen in de kantine van Kaagvogels met
5 rondes en 1 superronde met prachtige prijzen.
De kosten bedragen € 10,- per persoon.
En dat is inclusief alles:
•
•
•
•

thee of koffie met gebak
2 bier of fris of wijn
hapjes
bingokaartjes

BLIKSEMVERLOTING HV ZWALUWEN

Aansluitend aan de bingo staat handbalvereniging
Zwaluwen weer een mooie prijzentafel vol prijzen van de
bliksemverloting.
Vanaf maandag 10 sept. zullen wij bij u langs de deur komen
voor de verkoop van de lootjes.
Prijzen kunt u ophalen in de kantine op vrijdag tussen 16.30
en 20.30 uur en zaterdag tussen
10.00 en 12.00 uur.
Op woensdag van 18.30 tot
20.30 uur zijn de prijzen alleen
nog af te halen bij Jacqueline
Stevens, Sportstraat 30 Kolhorn.

vrijdag 16.30 - 20.30 uur, zaterdag 10 - 12 uur

16:30

Prijzen kunt u ophalen in de kantine

Start verkoop
Maandag 10 sept.

Geen programma.

Start verkoop
Maandag 10 sept..

Zwaluwen Bliksemverloting
1 lot voor € 0,50 of 11 voor € 5,-

Ochtend

Zwaluwen Bliksemverloting
1 lot voor € 0,50 of 11 voor € 5,-

Vrijdag 14 september 2018

U steunt hiermee onze handbalvereniging. Alvast bedankt !!!
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Vrijdag 14 september 2018
Avond

18:00

VrijMiBo (VIJDAGMIDDAGBORREL)

Kom gezellig langs om met ons te vieren dat de kermis is
begonnen (koop dan meteen lootjes bij Zwaluwen).
En wanneer je een ingekleurde
kleurplaat inlevert (zie middenpagina), dan ontvang je als beloning
voor je inzet 1 gratis consumptie
en ding je mee naar de hoofdprijs!

Alleen bij inlevering
van een kleurplaat

Het is tevens een mooie gelegenheid om alvast de strategie
voor de PUB-quiz te bespreken.

20:30

PUB QUIZ

We spelen ook dit jaar eer onze vertrouwde quiz!
Muziek, algemene en dorps vragen! Weet u bijvoorbeeld
hoeveel inwoners Kolhorn heeft? Hoeveel suikerklontjes er
in een fles cola zero zitten of wie de schrijver was van het
nummer: “Heb je even voor mij”?

Er komt deze avond van alles voorbij! Graag zien we u dan!
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Volwassenen:
Kleurplaat inleveren op vrijdag tussen 18.00
en 18.30 uur voor 1 gratis consumptie!

Kinderen:
Kleurplaat inleveren op vrijdag of zaterdag.
Prijsuitreiking is op zondag na de kinderbingo!

NAAM: ___________________________________________ Te
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el.nr.: _____________________________ Leeftijd: ______ jaar
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Prijzen kunt u ophalen in de kantine

vrijdag 16.30 - 20.30 uur, zaterdag en dinsdag 10 - 12 uur

Start verkoop
maandag 10 sept.
Zwaluwen Bliksemverloting
1 lot voor € 0,50 of 11 voor € 5,-

Uitgelicht: de T-shirt contest
Terug van heel even weggeweest is de T-shirt contest!
Probeer een zo origineel mogelijke tekst of afbeelding op je
T-shirt te zetten en maak hiermee kans op een geldbedrag!
Doe mee in een groep, duo of gewoon
helemaal in je eentje!
Er wordt gelet op originaliteit, humor
en kleurstelling.

De winnaar wordt
op maandagavond
20:30 uur bekend
gemaakt.

Uitgelicht: Goed Fout feest
Op zaterdagavond treedt Stephan Barneveld op. Fouter dan
dit kunnen we het niet maken! Goed foute muziek, foute dj,
foute zanger, foute kleding en foute props.
Jullie zorgen er natuurlijk zelf voor dat jullie goed fout gekleed aan het feest beginnen, dus weg met de mantelpakjes
en de 3-delige kostuums! Dit is het feest waarbij iedereen
elkaar eens op een heel andere manier leert kennen.
De kantine wordt aangekleed met foute decorstukken met
wel heel foute kleurtjes. Aan de muur hangen diverse decordoeken. Kunst of kitch?
In elk geval fout, want wij zijn …...
Proud to be Fout!
De rode draad bij dit themafeest zijn
nummers die eigenlijk niet kunnen…
of zijn het Guilty Pleasures? Tot dan!
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Zwaluwen Bliksemverloting
1 lot voor € 0,50 of 11 voor € 5,-

Zaterdag 15 september 2018
Ochtend

10:00

VISWEDSTRIJD

Start verkoop
Maandag 10 sept.

We starten met een viswedstrijd. Dit onder leiding van HSV
Vischlust. Deze wedstrijd is voor jong en oud!
Wil je meedoen maar heb je nog geen zwemdiploma? Dat
mag wel onder begeleiding van je papa/mama, opa of oma.
Om 12.00 uur zal de prijsuitreiking zijn in de kantine van
Kaagvogels. Aanmelden kan ter plaatse op de ochtend zelf.
Middag

13:30

6 KAMP

Prijzen kunt u ophalen in de kantine

vrijdag 16.30 - 20.30 uur, zaterdag en dinsdag 10 - 12 uur

‘s middags worden allerlei spellen gespeeld in een 6-kamp.
Maak een team van min. 6 tot max. 8 personen (bij voorkeur herkenbaar aan hetzelfde shirt). Aanmelden kan t/m 8
sept. bij Guda Knijn (Kaagstraat 38), g.knijn@quicknet.nl , of
via onze facebookpagina: www.facebook.nl/kermiskolhorn.
Meedoen is op eigen risico en kinderen onder begeleiding
van een volwassene.
Er komen deze middag allerlei spellen voorbij (o.v.b.) zoals:
flamingo-, balkjes- en letterspel, spijkers slaan, zaklopen en
berrie spel. Neem jij het op tegen je dorpsgenoten??!
Avond

20:00

THEMAFEEST “GOED FOUT”

De gehele avond is het feest met Stephan Barneveld van de
Kamer van feesthandel. Thema is Goed Fout: dus verkleden!

Stephan Barneveld
bekend als ex-leadzanger
van de band “Liever Live”.
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Zondag 16 september 2018
Ochtend

10:30

KINDERBINGO

In `t Klorner Hoekie bij de IJsbaan spelen we op zondagmorgen een kinderbingo!

Deze Bingo is met cijfers en plaatjes, dus
ook de kinderen die nog niet kunnen lezen
kunnen meedoen. Het duurt tot 12.00 uur.
Je kunt ontzettend leuke prijzen winnen en
Kolhorn Vooruit zorgt natuurlijk voor wat lekkers!
Na afloop is de prijsuitreiking van de kleurplaat voor kids!
Middag

11:30

OEFENWEDSTRIJD KAAGVOGELS 2—WINKEL 3

14:00

BEKERWEDSTRIJD KAAGVOGELS 1

KAAGVOGELS 1

15:30

vs

SCHAGEN 1

PAUL VLAAR

+ avond
Aansluitend op de bekerwedstrijd
hebben we een gezellige feest
middag/- avond met muziek onder
begeleiding van niemand minder
dan ….
PAUL VLAAR!!
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Maandag 17 september 2018
Ochtend
Uitslapen ….
Middag

11:00

KATKNUPPELEN en ANDERE SPELLEN

We beginnen onze “deun”-ochtend uiteraard met katknuppelen! Autobedrijf Strijder
bedankt voor het sponsoren
van beide vaatjes!
Tijdens het katknuppelen hebben we ook de kegelbaan
weer uitgelegd voor de liefhebbers! Wie wint dit jaar
die geweldige poedelprijs?
Na het kegelen en katknuppelen gaan we door met steenwerpen en bierpong.
DUO 2BEAT
15:30
Duo 2BEAT bestaat uit een DJ en zangeres met een zeer
uitgebreid genre. Pop, Rock, Dance, Rock’n Roll en Nederlandstalig, van oude klassiekers tot nieuwe hits. Zij zingen
het allemaal!
Avond

20:30

T-SHIRT CONTEST PRIJSUITREIKING MET DJ

De winnaar van de T-shirt contest wordt bekend gemaakt
en maakt kans op een geldbedrag (zie pagina 8 voor uitleg).
Na de prijsuitreiking gaan we verder met een platenbonanza. De dansvloer zal volledig ter beschikking gesteld worden
aan onze gasten, die de playlist mogen vullen door middel
van verzoekplaten.

PLATENBONANZA
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Handbalwedstrijden

Kermis bekervoetbal

HV Zwaluwen

VV Kaagvogels

Zaterdag

Zondag

19.30 uur
Zwaluwen DS 1 - Sporting S/SSV DS2
Maandag

19.30 uur
Zwaluwen DMW1- Geel Zwart DMW1
Zwaluwen Bliksemverloting
• 1 lot voor € 0,50 of 11 voor € 5,• Start verkoop: maandag 10 sept.
• Prijzen ophalen in de kantine:
• vrijdag 16.30 - 20.30 uur
• zaterdag 10.00 - 12.00 uur
• Tenslotte bij J. Stevens, Sportstr. 30
• woensdag 18.30 - 20.30 uur

De competitie begint tegenwoordig later en
start daardoor ná het kermisweekend.
Kaagvogels heeft zich echter ingeschreven
voor het bekertoernooi en speelt daardoor
alsnog met de kermis een officiële wedstrijd.
Volledig bekerprogramma Kaagvogels 1:
Za. 1-9: 17 uur Kaagvogels 1 – Winkel 1
Zo. 9-9: 14 uur St. George 1 - Kaagvogels 1

Zo. 16-9: 14 uur

Kaagvogels 1 - Schagen 1

MEDEDELINGEN:


Er zal geen alcohol worden geschonken aan personen onder de 18 jaar.
Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd.



Roken in de binnenruimten is niet toegestaan.
Wij vertrouwen op de medewerking van al onze bezoekers.



Alle activiteiten spelen zich af op of rond Sportcomplex De Caegh. Alleen
op zondagochtend is de kinderbingo in het clubgebouw van Kolhorn Vooruit.



Tijdens de kermis kan men consumpties alleen met munten afrekenen!
De munten kosten € 2,- per stuk en zijn te verkrijgen in de
kantine van Kaagvogels (PIN of contant).
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