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16 t/m 25 juli was onze expositie ‘kermis op Stoom’ te
bewonderen in het Paleis-Raadhuis van de gemeente
Tilburg. Een expositie waar de organisatie met veel
plezier aan terugdenkt. In deze nieuwsbrief vindt u
een terugblik op deze expositie maar ook informatie
over de miniatuur attractiebedrijven van v.d. Velde
en Wassenaar.
Miniatuur Attractiebedrijven
A.A. van de Velde & H.J. Wassenaar.
Guus van de Velde en Henri Johan Wassenaar hebben
15 jaar gereisd op de kermis met een miniatuurkermis.
Een enorm aantal miniatuurattracties is door deze
heren gebouwd. De voorbeelden van deze attracties bevatten
de periode 1880-1960. Sinds kort is binnen de rubriek historie
op onze website www.kermiscultuur.nl een nieuwe rubriek
aangemaakt met daarin de geschiedenis
van het miniatuurattractiebedrijf van deze heren
Kermisexpositie in Tilburg
Van 16 tot en met 25 juli organiseerde we de
Kermisexpositie ‘Kermis op Stoom’ in het PaleisRaadhuis in Tilburg. De expositie is door Stichting
Kermis-Cultuur als zeer succesvol ervaren. Gedurende
10 dagen ontvingen we 17.500 bezoekers. Gedurende
de expositie werd er goed samengewerkt met de
opdrachtgever van onze kermisexpositie de gemeente
Tilburg. De expositie werd geopend door het uitreiken
van de vijfde Piet Maes-prijs en het presenteren van de
eerste proefdruk van het boek ‘stoomcarrousels in
Nederland’ . De Tilburgse wethouder Joost Möller opende
de kermisexpositie door een knop in te drukken. Het gevolg
was dat er een enorme rookwolk ontstond begeleid door
stoomgeluiden. Brabants Dagblad, KermisTv,
Tilburgse Koerier en vele anderen besteedden aandacht
aan de kermisexpo. Onder de bezoekers waren ook
belangstellenden uit de buurlanden en zelfs uit Australië.
Ook beide kermisbonden, Bovak en NKB, bezochten
de kermisexpositie. Stichting Kermis-cultuur is zeer blij
met de goed verlopen expositie en de reacties er op.

Piet-Maes prijs
De vijfde Piet Maes prijs is door Stichting Kermis-Cultuur
Toegekend aan Karel Eckelboom. Karel Eckelboom,
beter bekend als ome Karel, stamde uit een kermisfamilie die al
vanaf begin 1800 actief is op de Nederlandse kermissen. Karel
Eckelboom reisde jarenlang met zijn familie over de Nederlandse
kermissen. Begin jaren 80 van de vorige eeuw ging hij zich
toeleggen op nostalgische kermisattracties. Ome Karel kocht
oude attracties op en restaureerde ze op deskundige wijze.
De Zwanenzweefmolen, de Nougatkraam,
Luchtschommel en de Rups die al jaren op de nostalgische
kermis van Tilburg staan zijn enkele van deze attracties. Bij
de opening van de kermisexpo namen zijn dochters Mien,
Carla en Corry de prijs in ontvangst.

Bootjesmolen
Tijdens de Tilburgse kermis werd de familie Eeringa blij
verrast door Stichting Kermis-Cultuur in samenwerking met
gemeente Tilburg. Exploïtant Geert Eeringa viert dit jaar het
jubileum van het 100-jarig bestaan van zijn bootjesmolen.
Naast het versieren van zijn attractie werd het echtpaar
Eeringa verrast met een fraaie collage, een koekhart en een
bos bloemen. Naast media-aandacht kreeg het echtpaar
Eeringa een spontaan applaus van het aanwezige publiek.

Fam. Van de Corput
Tijdens de Tilburgse kermis werd het echtpaar van de Corput
verrast door de gemeente Tilburg en Stichting Kermis-Cultuur.
De nougatkraam van de familie van de Corput stond voor
de vijfentwintigste achtereenvolgende jaar met hun
nougatkraam op de Tilburgse kermis. Een reden om deze
kermisondernemers in het zonnetje te zetten.

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.kermiscultuur.nl
www.kermishistorie.nl
www.kermisvantoen.nl
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