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Kermisseizoen 2010 
April en inmiddels is het kermisseizoen 2010 in 
volle gang. Met name rond Koninginnedag zijn 
er weer veel kermissen om van te genieten. 
In onze Nieuwsbrief gaat de aandacht weer 
naar het rijke verleden en heden van de kermissen 
in al zijn facetten.   
 
‘Kermis op stoom’ expo in Tilburg  
Stichting Kermis-Cultuur is volop bezig met de 
voorbereidingen van kermisexpo’s. Ook dit jaar  
zal Stichting Kermis-Cultuur een expositie organiseren  
in het Paleis-Raadhuis van de gemeente Tilburg tijdens  
de Tilburgse kermis.  Helaas is er dit jaar minder ruimte tot 
onze beschikking maar de expo beloofd wel weer erg 
interessant te worden !  Het thema van  onze kermisexpo  
in Tilburg wordt ‘kermis op stoom’.  
U wordt over de kermisexposities op de hoogte gehouden 
in de komende nieuwsbrieven. 

     
Haarlem op www.kermisvantoen.nl 
Na Breda en Dordrecht is Haarlem dit jaar al weer de derde  
Nieuwe kermisstad die toegevoegd is op  
www.kermisvantoen.nl. Met talloze oude knipsels en foto’s 
wordt de kermisgeschiedenis van Haarlem uitvoerig belicht. 
Komende maanden zullen nog meer steden worden 
toegevoegd aan www.kermisvantoen.nl 
 
 
Kermis T-shirt 
Vorig jaar had het Nederlands Centrum voor Volkscultuur 
Een reizende tentoonstelling. Deze tentoonstelling bestond 
uit T-shirts. Op elk T-shirt stond een traditie. Enkele tradities 
waren Koninginnedag, Oliebollen met oud en nieuw, Kermis 
en Circus. De T-shirts zijn nu ook verkrijgbaar in beperkte 
oplage. Een T-shirt kost 20 euro per stuk. Voor meer informatie 
: volkscultuur@live.nl  en www.volkscultuur.nl  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
      
Proost 
13 maart werd in het Westfries Museum in Hoorn een 
tentoonstelling geopend met als onderwerp de 
kermisborrel. De tentoonstelling bestaat uit voorwerpen 
en foto's van Eddy Bosland over de kermis borrel. 
In de bovenzaal zijn nostalgische kermisfoto's te zien. De 
bovenzaal is  aangevuld met een historische 
miniatuurkermis. De tentoonstelling duurt tot 23 mei en is 
te bezichtigen in het Westfries museum. Adres 
is Westfries Museum, Roode steen 1 in Hoorn. Het 
museum is dinsdag tot en met vrijdag geopend van 11 tot 
17 uur en op zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur.  
Maandag is het museum gesloten.  
De tentoonstelling is vooral interessant voor mensen die  
in kermis historie en kermisgebruiken zijn geïnteresseerd.  
Voor meer informatie : www.westfriesmuseum.nl 
 
  
 
Deze nieuwsbrief is gemaakt ter promotie van Stichting Kermis-Cultuur en de 
activiteiten van deze stichting. Daarnaast zal er aandacht besteedt worden 
aan kermisgerelateerde zaken.  Heeft u een stukje voor deze nieuwsbrief,  of heeft u 
aanvullingen of verbeteringen ? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen  
via e-mail-adres webmaster@kermisvantoen.eu.  
 
Bezoek ook onze sites op :  
www.kermiscultuur.nl 
www.kermishistorie.nl 
www.kermisvantoen.nl 
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