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Het voorjaar van 2011 heeft zijn 
intrede gedaan. De temperatuur 
neemt toe en er kan weer volop 
genoten worden van de kermissen 
over het hele land.  In deze nieuwsbrief 
kijken we echter zoals gebruikelijk 
ook terug in de tijd. 
 
 
 
 
 
Kermis van Toen - Breda 
 
Op de website www.kermisvantoen. nl                                            
is afgelopen maanden hard gewerkt om de 
geschiedenis van de Bredase kermis  in kaart te 
brengen. Aan de volgende plaats 
wordt al weer gewerkt.  
 
 
  
 
Calypso 
 
Op de kermis van Rotterdam Ahoy die in 
maart plaatsvond kwamen we de calypso van 
K.A.B. (Kroon Amusements Bedrijf) tegen. Deze 
attractie was een aantal jaren niet meer op reis 
maar is dit jaar weer op reis gegaan.    
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Nostalgische kermis Wingene 
 
Michel Follet, bekend van o.a. zijn boeken over 
de kermis, is bezig met de organisatie van een 
nostalgische kermis gericht op de jaren 60 van de 
vorige eeuw.  De roemruche tijd van de Beatles, 
Beach Boys en Rolling Stones. Deze kermis 
vind plaats in het West-Vlaamse Wingene van 4 
tot 7 augustus. 
 
 
 
 
 
Udense kermis op Hyves 
 
Udense kermis op Hyves 
Sinds medio maart 2011 is de Udense kermis op 
Hyves actief. Het medium Hyves zal door het 
kermisteam van Uden gebruikt gaan worden voor 
een actieve benadering van hun bezoekers, 
hobbyisten en liefhebbers van de kermis. Er is 
informatie te vinden over de Udense kermis en is 
er een mogelijkheid voor interactief contact  
tussen de leden.  
 
 
 
Nieuwe draaimolen 
 
Op de wijkkermis Ypenburg in 
Den Haag kwamen we een nieuwe  
carrousel tegen. Deze draaimolen  
ging in Ypenburg in première en  
wordt geëxploiteerd door 
Dhr. Meurs. 
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Nieuwsbrief gemist ? 
Heeft u een van onze nieuwsbrieven gemist ? 
Sinds kort zijn onze vorige nieuwsbrieven ook 
te zien op onze websites www.kermisvantoen.nl en www.kermiscultuur.nl 
U kunt onze Nieuwsbrief maandelijks digitaal toegestuurd krijgen door 
een e-mail te sturen naar webmaster@kermisvantoen.eu 
Op dit e-mailadres kunt u zich ook afmelden als u de nieuwsbrief niet 
meer wil ontvangen. 
 
 
 
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 onze komende nieuwsbrieven of heeft u  
aanvullingen of verbeteringen ? Dan kunt u altijd contact met ons 
opnemen via e-mail-adres webmaster@kermisvantoen.eu. 
 
 
 
Bezoek ook onze Stichting websites op : 
www.kermisvantoen.nl 
www.kermishistorie.nl 
www.kermiscultuur.nl 
 
 
Met dank aan Michel Follet en Pascalle Donkers 
Eindredactie Nieuwsbrief : Godrie Spijkers. 
 
Overname alleen na schriftelijke toestemming. 
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