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April 2012 en dat betekent dat het kermisseizoen 2012 al fris van start is
gegaan. Kermis is een serieuze zaak en daarom in deze Nieuwsbrief
ook weer de nodige nieuws over Stichting Kermis-Cultuur, de kermis en
allerlei verwante onderwerpen. We wensen u veel leesplezier met deze
nieuwe nieuwsbrief.
Stoomcarrouselboek en kermisexpositie Tilburg komen er aan !
Na het succes van
het boek over
L’Autopède zal er
dit jaar weer een
bijzonder
kermisboek
gepresenteerd
gaan worden door
Stichting KermisCultuur. Op dit
ogenblik worden
de laatste puntjes
op de i gezet voor
het unieke
stoomcarrouselboek door Hennie van Oers, Piet Winkelmolen en Peter
Winkelmolen. Het boek zal in juli gepresenteerd gaan worden tijdens de
Tilburgse kermisexpositie. Stichting Kermis-Cultuur heeft afgelopen
week van gemeente Tilburg de opdracht gekregen om ook dit jaar een
kermisexpositie te organiseren in het Paleis-Raadhuis van Tilburg tijdens
de Tilburgse kermis. Wij houden u natuurlijk op de hoogte van zowel het
stoomcarrouselboek als de kermisexpositie in Tilburg.
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Een lekstok van Frans Bul.
Door Hans Meesters
Senior
Frans Bul senior begon zijn kermisactiviteiten in de vorige eeuw met
paard en wagen, tezamen met zijn vader Jos Bul vanuit Den Hout. Eerst
met de verkoop van koeken waaraan veelal ook een loterij was
verbonden. Op latere datum werd met een kraam overgestapt naar
suikerwerk en nougat. Zoon Frans senior volgde trouw zijn vader (Jos
Bul) op voornamelijk de Brabantse kermissen. De verkoop vond meestal
plaats vanuit een opbouwkraam, waaraan een woongedeelte was
verbonden.
De oorlogsjaren waren voor de familie Bul zoals bij zo velen niet
gemakkelijk. Met hangen en wurgen konden met wat distributiebonnen
suikerwerk en nougat worden ingekocht en weer verkocht. Maar ze
hielden vol. Na de oorlog kon het feest met de snoepkraam van Frans
senior pas echt beginnen. Zo ook dus in Etten-Leur. Frans senior was
intussen getrouwd met zijn liefde uit Rijsbergen. Er werd een nieuwe

verkoopwagen gebouwd en het assortiment aan lekkernijen werd
alsmaar uitgebreider. Het echtpaar kreeg uit hun huwelijk 3 zonen,
waarvan Frans junior degene is die zijn vader opvolgde. Frans junior is
nooit getrouwd geweest, maar heeft met groot elan de zaak van zijn
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vader voorgezet. Frans senior heeft tot op zeer hoge leeftijd altijd nog in
de kraam gestaan.
Niet voor niets kwam hij graag in Etten-Leur, want daar ken ik zoveel
mensen en andersom. Veel ouders met kinderen heeft hij zien opgroeien
en hij beschouwde hen als zijn vrienden. Veel ouders heb ik nog als kind
gekend zei hij dan, en nu hebben deze al kleinkinderen, de wereld draait
door. In Etten-Leur heeft Frans senior nog een prachtig geschenk
ontvangen in de vorm van een miniatuur van de snoepkraam, iets waar
hij heel trots op was. Als het goed is staat deze nog steeds in de kraam.
Frans senior ontving ook nog een koninklijk lintje, maar overal waar hij
vele malen op de kermis verscheen werd wel een jubileum gevierd
vanwege de jarenlange trouw in die plaats.
Senior/junior
Op 96 jarige leeftijd is Frans senior overleden in 2006 na een ziekbed
van enkele weken. Stelt u zich voor, meer dan 80 jaar als
kermisexploitant en een welgeziene gast in het Brabantse. Strak in het
pak en met het vlinderstrikje achter de snoepwaren. Je mag gerust
stellen dat een kermis zonder de familie Bul ondenkbaar was (en is).
Frans junior zette, zoals vermeld, de zaak voort. Nu in 2012 heeft ook
Frans junior de zaak overgedaan aan de familie Stuy, maar net als zijn
vader blijft hij wel “assisteren”. In het kermisboek “Zwaaien en zwieren”
werd speciaal aandacht geschonken aan de trouwe kermisklanten Frans
Bul senior en junior. In 2005 ontving hij, senior, als oudste exploitant op
de kermis in Etten-Leur het eerste exemplaar van dit boek. Fijn dat hij dit
allemaal nog heeft mee kunnen maken. Frans junior is net als zijn vader
iemand die van een praatje houdt. Elke jaar als de wagen de Oude
Bredaseweg oprijdt roept hij me bij me om de stand van zaken door te
nemen. Ook hij heeft het kermisgevoel zien veranderen, maar Etten-Leur
ligt hem nog nauw aan het hart. Elke keer als ik hem spreek is het
volgens hem de laatste keer in ons dorp, want de gezondheid laat te
wensen over. Dat wil ik dan nog wel eens zien, want het kermisbloed dat
door zijn aderen vloeit geeft hem toch telkens weer dat gevoel van ”Ik
kan ze daar in Etten-Leur niet missen”.
Het is dit jaar voor de zoveelste keer (meer dan 50) dat junior de
zomerkermis in Etten-Leur verblijdt met zijn komst. Het 50 jarig jubileum
was enkele jaren geleden het gouden jaar en dat werd volop gevierd hier
in Etten-Leur. Voor Frans junior geldt al meer dan 50 jaar hartelijk
welkom in Etten-Leur, dat er nog vele jaren mogen volgen. En nog
steeds staat op de wagen met verlichte grote letters ”Frans Bul”, je kunt
er niet omheen. Een lekstok of wijnbal van Frans Bul, lekkerder bestaat
niet.
Hans Meesters
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Trip-nieuws
Een nieuwe
kermisseizoen
betekent ook weer de
nodige
veranderingen. Zeker
rondom de trips zijn
er veranderingen. Zo
zijn de “Mambo” en
de “Shake-It”
toegevoegd aan het
attractieaanbod in
Nederland.
Verder is de “Number
One” van eigenaar
veranderd en reist
deze nu onder de familie Sterrenberg. Het is een hele trip om de trips in
Nederland bij te houden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Alpha 1 terug op de Nederlandse kermis
Afgelopen jaren reisde de Alpha 1 van de Nederlandse exploitant
Peeters in Duitsland. De Alpha 1 is een variant op de Enterprise. De
Alpha 1 heeft gondels
waarin de bezoeker
staat. Dit jaar is deze
attractie weer volop
te zien op de
Nederlandse
kermissen. Zo stond
de attractie op de
voorjaarskermis van
Veenendaal. De
Alpha 1 wordt o.a.
nog verwacht op de
voorjaarskermis van
Rotterdam (21 april
t/m 6 mei) en de
zomerkermis van Helmond (5 tot en met 11 juli).
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Kermistransport
Door Marcel van der Sluis :
De website www.historisch-kermistransport.nl is nu bijna een 1/2 jaar
online. Ruim 1300 foto's staan nu in diverse onderwerpen op de site.
Zo'n 7500 bezoekers uit diverse landen hebben al bijna 16.000 pagina's
bekeken. Groot is de dank aan Hennie van Oers, Dirk Jeroen Teijgeler,
Ronnie de Bruijn en Johan de Man voor de vele input met info en foto's.
Zelfs vanuit Spanje, via Wim de Dunnen zijn er prachtige foto's gestuurd
van de kermis Den Haag Malieveld. Joop Zweers voorzag mij van
prachtige nostalgische foto's van de benzine racebaan en vliegtuigmolen
van Hachmang. Deze komen binnenkort online. Er komen steeds meer
reacties en mooie foto's van diverse liefhebbers. De heren Ronald van
der Meer en Lex Meeder zijn de laatste weken actieve foto leveranciers.
Op de site is er de map circus bij gekomen. Hier zijn ook fraaie
transporten vastgelegd en er zijn veel raakvlakken met de kermis. Ook is
er een attractie map gekomen om ook de liefhebbers van
oude attractie te bedienen. De attracties worden door mij bij exploitanten
of kermissen geplaatst om een fraai totaal plaatje te krijgen. Bij de
exploitanten zijn op die manier bij o.a. J.H.W. Korten
Bumper cars en Tony Reemer - Knubben een mooi overzicht van het
wagenpark met attractie over een langere periode.
De miniatuur pagina is opnieuw ingedeeld en de fraaie miniaturen van
Willem Kruijer hebben een eigen pagina. Willem bouwt de meest fraaie
miniaturen in schaal 1:50 en zal op de komende kermis expo diverse
exemplaren laten zien.
Met een flinke voorraad foto's en de nodige liefhebbers die mij voorzien
van foto's en info kunnen, we nog een lange periode vooruit. De lol is
voor mij is om de site steeds beter en mooier te maken
met zoveel mogelijk info en foto's. Marcel van der Sluis.
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Kermisreclame
Onlangs ontving Stichting Kermis-Cultuur een groot postpakket met
daarin flyers van kermisattracties afkomstig van City Dynamiek te
Eindhoven. Veel exploitanten laten voor promotie van hun attractie bij
kermisorganisatoren en gemeentes mooie flyers maken. City Dynamiek,
de organisator van Park Hilaria in Eindhoven besloot om flyers die in hun
archief zaten van de vorige edities van Park Hilaria te schenken aan
Stichting Kermis-Cultuur. City Dynamiek is inmiddels opgegaan in de
organisatie Eindhoven365. Stichting Kermis-Cultuur is Mevr. Marieke
Berkvens zeer erkentelijk voor de flyers.
De nieuwsbrief is gemaakt ter promotie van
Stichting Kermis-Cultuur en de activiteiten van deze stichting. Daarnaast
zal er aandacht besteed worden aan kermis gerelateerde 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.historisch-kermistransport.nl
www.kermishistorie.nl
Met dank aan Hans Meesters,
Piet Winkelmolen, Hennie van Oers, Marcel van der Sluis
en Marieke Berkvens.
Eindredactie Nieuwsbrief : Godrie Spijkers,
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