PROGRAMMABOEKJE
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Voorwoord
Voor u ligt het kermisboekje voor de kermis in Kolhorn in 2019.
Sinds september 2017 hebben vrijwilligers van oud Kermis Comité Kolhorn, bestuursleden van Stichting Kolhorn Vooruit en Voetbalvereniging Kaagvogels de organisatie van de kermis op zich genomen.
We zijn ook dit jaar weer regelmatig bij elkaar gekomen om een gezamenlijk programma voor de kermis van 2019 op te stellen waarbij, wij hopen, iedereen veel
plezier aan gaat beleven, van jong tot oud.
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!
Vrijwilligers Kermis Kolhorn

Clubgebouw Kolhorn Vooruit

Kermisattracties +activiteiten
op Sportcomplex De Caegh

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, zondag én maandag zijn de kermisattracties vanaf 14.00 uur geopend.
Dus maandag direct na school naar de kermis!
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 bedanken. Zonder jullie bijdrage zijn we nergens!
Wilt u ook een donatie doen? Dan mag u dit overmaken op IBAN-nr. NL 74 RABO 0117
3604 65 t.n.v. Kaagvogels, onder vermelding van kermis. Alvast bedankt.

WP Energiek heeft een mooi bedrag gesponsord voor de attracties van de kermis
(zweef).

CAEGH SPORT

Het dorpsblad Caegh Sport heeft het kermisboekje gesponsord en Autobedrijf Strijder
2 vaatjes voor het katknuppelen! Allen enorm bedankt hiervoor!
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vrijdag 16.30 - 20.00 uur

KERMISBINGO ALL INCLUSIVE!

De bingo zal zich afspelen in de kantine van Kaagvogels met
5 rondes en 1 superronde met prachtige prijzen. De kosten
bedragen € 11,- per persoon. En dat is inclusief alles:
Thee/koffie met gebak | 2 bier/fris/wijn | hapjes | kaartjes

16:30

BLIKSEMVERLOTING HV ZWALUWEN

Handbalvereniging Zwaluwen staat na de bingo klaar met
een mooie prijzentafel van de bliksemverloting.
Vanaf maandag 9 sept. komen we langs de deuren voor de
verkoop van de lootjes. Prijzen kunt u ophalen in de kantine
op vrijdag tussen 16.30 en 20.00 uur.
Op donderdag van 18.30 tot 20.30 uur zijn de
prijzen alleen nog af te halen bij Jacqueline
Stevens, Sportstraat 30.

Start verkoop
Maandag 9 sept..

Prijzen kunt u ophalen in de kantine

13:30

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

Vrijdag 13 september 2019

17:00

Kom gezellig langs om met ons te vieren dat de kermis is
begonnen….. en koop dan natuurlijk meteen een paar lootjes bij Zwaluwen voor het goede doel.

Vlotbruggen om pondje paling

Terug van weggeweest: Vlotbruggen om een pondje paling.

20:30

PUB QUIZ

We spelen ook dit jaar weer onze vertrouwde quiz! Echter,
dit keer in een moderne variant. Neem je smartphone volledig opgeladen mee, want die heb je zeker nodig!

vrijdag 16.30 - 20.00 uur

18:00
Zwaluwen Bliksemverloting
1 lot voor € 0,50 of 11 voor € 5,-

VrijMiBo

Prijzen kunt u ophalen in de kantine

Start verkoop
Maandag 9 sept.

U steunt hiermee onze handbalvereniging!

Muziek, algemene en dorps vragen!
Graag zien we u dan!
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Zaterdag 14 september 2019
10:00

Bekerwedstrijden Kaagvogels jeugd

10.00—11.00: Kaagvogels JO11-1 - Wieringermeer JO11-1
11.15—12.30: Kaagvogels JO14-1 - Con Zelo JO14-1

13:30

6 KAMP

‘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 9
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??!

20:00

THEMAFEEST “Flower Power—Hippie feest”

De gehele avond is het feest met Stephan Barneveld van de
Kamer van feesthandel. Thema is Flower Power: verkleden!

Stephan Barneveld
bekend als ex-leadzanger
van de band “Liever Live”.
De rode draad van dit thema is de muziek van Woodstock
en de kantine wordt aangekleed in hippie stijl.
Ga helemaal terug naar de Flower Power
tijd met ons Hippie Feest met zanger &
dj. Trek je bloemetjes jurk en plateauzolen maar weer aan en geniet van geniet
van de flower power muziek!
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Zondag 15 september 2019
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.
Je kunt ontzettend leuke prijzen winnen en
Kolhorn Vooruit zorgt natuurlijk voor wat
lekkers!

12:00

OEFEN: KAAGVOGELS 2—WIERINGERWAARD 2

14:00

BEKERWEDSTRIJD KAAGVOGELS 1

KAAGVOGELS 1 -

15:30

DWB 1

PAUL VLAAR

Aansluitend op de bekerwedstrijd hebben we een gezellige
feest middag/- avond met muziek onder begeleiding van
niemand minder dan onze regionale
feestengangmaker…

PAUL VLAAR!
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Maandag 16 september 2019
Eerst ...
Uitslapen. Zzzzzzz

11:00

KATKNUPPELEN en ANDERE SPELLEN

We beginnen onze “deun”-ochtend uiteraard met katknuppelen en kegelen!
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 meteen door met
het steenwerpen.

15:00

NIELS MUL

Met Niels Mul hebben we een veelgevraagde zanger gestrikt die van vele markten thuis is als het aankomt op zang
en entertainment. Door zijn brede repertoire en jarenlange
ervaring in de muziekwereld weet Niels de exacte ingrediënten voor een geslaagd optreden.
Zijn repertoire is altijd van de laatste hits voorzien en kwaliteit staat bij Niels zeer hoog in het vaandel.
Dus komt allen om de laatste dag feestend af te sluiten!

Pagina 7

Uitgelicht:
Flower PowerKermis
feest bekervoetbal
HV Zwaluwen
OpBliksemverloting
zaterdagavond treedt Stephan Barneveld op.
helemaal terug naar de Flower
VVGaKaagvogels
Power tijd met ons Hippie Feest met zanger & dj. Trek je bloemetjes jurk en plateauzolen
weer
aan en
geniet
geniet vanZondag
de flower power
15-9 muziek!
• 1maar
lot voor
€ 0,50
of 11
voorvan
€ 5,-

• Start
verkoop:
maandag
sept.
Jullie
zorgen
er natuurlijk
zelf 9voor
dat jullie als
gekleed
aan
het feest beginDehippie
competitie
begint
tegenwoordig
later en
•
Prijzen
ophalen
in
de
kantine:
nen, dus weg met de mantelpakjes en de 3-delige
kostuums!
het feest waarbij
start daardoor
ná Dit
hetiskermisweekend.
• vrijdag 16.30 - 20.00 uur
iedereen elkaar eens op een heel andere manier
Kaagvogels
leert kennen.
heeft zich ingeschreven voor
het bekertoernooi en speelt daardoor als• Tenslotte bij J. Stevens, Sportstr. 30
De rode
van dit
thema
is de uur
muziek van Woodstock en de kantine wordt aan• draad
donderdag
18.30
- 20.30
nog met de kermis een officiële wedstrijd.
gekleed in hippie stijl. Aan de muur hangen diverse decordoeken……….. Tot dan!
Volledig bekerprogramma Kaagvogels 1:
31-8: 14 uur Grasshoppers 1 Kaagvogels 1
8-9: 14 uur Kaagvogels 1 - Geel Zwart 1

Zo. 15-9 kermis aanvang 14 uur

Kaagvogels 1 - DWB 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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