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KOELING EN VERWARMING
•

SERVICE EN ONDERHOUD
•

ELEKTROTECHNIEK
•

VENTILATIETECHNIEK
•

MEET- EN REGELTECHNIEK
•

SCIOS KEURING GASTOESTELLEN
•

SCIOS KEURING GASLEIDINGEN

HOOFDSPONSOR:
Vanaf de eerste editie in 2003 zijn wij 
bij Polder Events betrokken. We zijn 
hier gek van een feestje en muziek. 
Dit in combinatie met het bestuur van 
Polder Events dat er alles aan doet 
om elke editie weer tot een succes te 
maken, heeft ons al snel doen besluiten 
om ook financieel ons steentje bij te 
dragen. De hele Polder staat op zijn kop 
en samen met de kermis is dit toch echt 
een topfeest. Net als bij ons bedrijf is 
het de kunst om te blijven vernieuwen 
en innoveren en dat gaat Polder Events 
prima af. De meeste medewerkers 
van ons bedrijf zijn meestal aanwezig 
en daarom voelt het soms als een 
extra personeelsfeestje. Ons bedrijf 
staat voor innovatieve koeling en 
verwarming dus bij een koud biertje en 
een zwetende menigte voelen wij ons 
wel op ons gemak. We zijn overigens 
nog op zoek naar extra medewerkers 
dus wil je werken in een jong, leergierig 
en gedreven team dan ben je bij ons 
op het juiste adres. Wij wensen alle 
bezoekers van Polder Events 2018 
wederom een prachtavond toe !!!

Sven Schuur

Martijn Fischer & band
In 2002 ontstonden de plannen om een muziekevenement te organiseren in 
de ZAP-hal en met de nagenoeg uitverkochte eerste versie met Rowwen Hèze 
wisten we genoeg: dit is echt leuk ! Elk jaar een nieuw programma 
en al snel kwam het plan om André Hazes te boeken. We zagen 
het helemaal voor ons: 1 kuubskist in het midden van de hal, 
1 spotlight, een paar blikjes Heineken en een broodje knakworst 
van Unox. Dat zou een makkie worden voor de bouwploeg! 
Helaas overleed André Hazes in 2004 en viel ons plan 
in duigen. Vervolgens hebben we Hazes junior kortstondig 
bekeken tijdens de Polderse Kermis, maar zoals iedereen wel 
zal begrijpen: dat is geen optie meer. Nu zijn we er trots op dat 
we Martijn Fischer hebben weten te boeken inclusief band. Hij 
heeft 100-en keren opgetreden in de musical “Hij Gelooft in Mij”. 
In deze musical werd het levensverhaal en vele liedjes van André 
Hazes gespeeld. In ruim 2 jaar tijd trok de musical zo’n 1 miljoen 
bezoekers en werden o.a. Een beetje verliefd, De vlieger, Het 
is koud zonder jou, Kleine jongen maar natuurlijk ook Bloed, 
Zweet en Tranen gespeeld. Martijn Fischer zong, maar er werd 
ook volop meegezongen door het enthousiaste publiek. 
Iedereen kent de nummers van Hazes en Martijn Fischer 
kan deze nummers prachtig zingen en neemt het publiek 
mee in zijn enthousiasme. Het podium wordt weer zo 
neergezet dat het publiek heel dicht bij de band staat 
en dus niets hoeft te missen. Het geluidsvolume zal 
wederom niet voluit staan want we verwachten dat 
de meezingers deze avond voor een orkaangeluid 
door Breezand gaan zorgen. Op naar een hele 
mooie Amsterdamse avond in De Polder.

Laatste nieuws? volg ons op Facebook: www.facebook.com/polderevents.nu

Brult Hazes!!   21 april 2018



LANGE FRANS
Zijn echte naam is Frans Fredriks, maar 
wij kennen hem allemaal beter onder 
de naam Lange Frans. Samen met Baas 
B vormde hij jarenlang een vast Hip-
Hop duo, maar vanaf 2009 staat Lange 
Frans geheel op eigen benen. Hij is een 
artiest die weet wat er leeft op straat en 
maakt hier de prachtigste nummers bij. 
Samen met Thé Lau en Marco Borsato 
heeft hij diverse nummers opgenomen 
en daarnaast is hij ook een graag geziene 
gastartiest bij De Toppers in De Arena. Lange 
Frans is populair bij de jeugd, maar ook de 
oudere generatie is heel goed bekend met zijn 
nummers. Hij heeft de eer om de editie 
van 2018 te openen en wij weten zeker 
dat hem dat prima af zal gaan.

Grasweg 31 - 1761 LJ Anna Paulowna
Tel. (0223) 52 1491 - www.wvanlierop.nl
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DJ - 
MARCEL 
MEIJER
Niets is te gek voor deze DJ en 
presentator en daarom is Marcel al 
jarenlang onze huis-DJ. Origineel, 
positief, blij en hij heeft een 
feilloos gevoel wat “zijn” publiek 
wil horen. Ook Marcel staat dit 
jaar prominent op grote hoogte 
in de ZAP-hal waardoor hij het 
feest tot in alle hoeken van de zaal 
goed kan volgen. Hij leidt ook dit 
jaar de avond vanaf 19.30 tot aan 
1.30 uur naar een bijzonder hoog 
gezelligheidsgehalte.

DE BAZZOOKAS
Voor velen van ons de grote onbekende, maar dat zal na deze avond tot het verleden 

behoren. De Bazzookas hebben we gespot op Zandstock en is een feestband bij 

uitstek. De muziekstijl laat zich het beste vergelijken met die van Chef’ Special en 

Madness, maar dan nog met een extra Ska-Punk feestsaus. Zanger Bas Barnasconi 

wordt ondersteund door een complete blazerssessie van trompet, trombone en 

saxofoon. Met totaal 8 man sterk gaan ze de kwaliteit van ons podium en vloer van de 

hal testen. Trek vooral je beste dans- of sportschoenen aan.

BROODJES WORST, KAAS 
EN GEBAKKEN BEENHAM
“Aan het begin van de avond hebben we een hele klus aan het ombinden van zo’n 
1.500 polsbandjes en als deze taak is volbracht (de dames van de EHBO springen ook 
altijd bij) dan kunnen we onze aandacht volledig richten op het klaarzetten van de 
catering. Rond een uur of 10 gaan de eerste broodjes over de toonbank en naarmate 
de avond vordert krijgen we het steeds drukker. Tegenwoordig werken we met 
voorgesneden kadetten; dat scheelt een hoop werk en het betalen met bonnetjes 
bevalt ons ook prima. Rond 2.30 krijgen de bar- en schoonmaakploeg de laatste 
broodjes uitgedeeld en daarna is er altijd nog even ruimte om te genieten van een 
laatste frisje of borrel. Het is een hele lange avond, maar we doen het al vele jaren met 
heel veel plezier. Iedereen wil op zijn manier een steentje bijdragen aan het feest en 

als we dit op deze manier doen dan is dat toch 
een pracht. Toen Normaal ging optreden waren 
we erg benieuwd hoe het zou gaan. Zou het een 
bende worden of erg ruig? Tot onze verbazing 
werden we aangesproken met mevrouw en U. 
Daarnaast hebben we ook altijd wel even de 
tijd om snel op de foto te gaan met 1 van de 
artiesten. Ja als we er dan toch zijn ….”. 
Polder Events is heel erg blij met deze groep van 
trouwe vrijwilligers en daarom staan ze dit jaar 
extra in het zonnetje. Caroline Zandvliet, Linda 
Schipper en Rob Kortekaas. Anja en Conny 
Verresen en niet op de foto Marianne Snoek.

www.abnamro.nl

Nieuwstraat 23, 1741 BV Schagen - www.engelhoorservice.nl

Met dit kaartje 10% korting
op gehoorbeschermers!
Zorg ervoor dat een festival niet jaren blijft doorklinken in je gehoor!

WWW.AUTOSCHADEBPRUIM.NL



BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF

NIEUWBOUW - VERBOUW - ONDERHOUD
Amsteldijk 17 - 1761 JP  Anna Paulowna

Tel. 0223 53 14 89  -  aw.krijger@quicknet.nl

A.W. Krijger en Zn.

ANDRÉ MOLENAAR 
ZONWERING
Als sponsors van het eerste uur zijn André en Carla Molenaar intensief 
bij Polder Events betrokken. “Mijn vader Piet Tummers riep al jaren dat 
hij Normaal en Status Quo naar de ZAP-hal ging halen. Hij bedacht dan 
ook het concept Polder Events en hoorde bij de oprichters van de eerste 
editie met Rowwen Hèze” vertelt Carla. “Wat een pracht avond was dat! 
André zat de eerste jaren in de bouwploeg en nam zoon Nick mee toen 
hij nog maar net een boormachine kon vasthouden, maar wel prima kon 
hanteren (zonder Nick geen strak vast podium). Het evenement leeft 
enorm in de Polder en we hebben beiden nog geen editie overgeslagen. Ik ga heen voor de muziek, maar ook de gezelligheid; de 
mooiste editie was natuurlijk die met De Dijk! “André is meestal dicht in de buurt van de bar te vinden en stelt wat dat betreft minder 
prioriteiten aan het programma. “Al is het maar niet te luid en het bier koud” grapt hij vanuit zijn werkplaats. Inmiddels hebben zoon 
Nick en medewerker Joost Boerman de plaats van André in de bouwploeg overgenomen. “We moeten het samen doen en al kunnen 
wij hier ook een bijdrage aan leveren dan doen we dat graag. Wij wensen iedereen dan ook weer een topavond toe in onze eigen 
ZAP-hal.“  Polder Events is deze zonnekoningen van Breezand zeer dankbaar voor hun inzet en jaarlijkse bijdrage.

POLDERKRACHT
Polderkracht is een nieuw uitzendbureau en koppelt vakbekwame en betrouwbare 
vakmensen aan bedrijven in de industrie, transport en technieksector. De aanpak kent 
een Polderse nuchterheid waarbij mensen en bedrijven centraal staan. Het uitzendbureau 
beschikt over een groot netwerk van zowel Nederlands- als Pools sprekende krachten. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met 0226-212 000.

Kaarten kosten € 15,- en zijn te koop bij:
Keurslager Niek Kramer, Molenvaart 31

Expert Breezand, Koningsweg 1
www.facebook.com/polderevents.nu

De Fok
1742 PC Schagen

T 0224 745003
www.dekeukenzaak.nl

WWW.ROWA.NL                 SINDS 1983


