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NIEUWSBRIEF  STICHTING KERMIS-CULTUUR 

 
7 AUGUSTUS 2011 

Jubileumexpo groot succes 

Van 22 tot en met 31 juli organiseerde  
Stichting Kermis-Cultuur voor de tiende keer 
een kermisexpositie in opdracht van Gemeente 
Tilburg.  Deze jubileumexpositie bleek een 
schot in de roos te zijn.  Veel positieve reacties  
en meer dan 20.000 bezoekers wisten de weg 
naar de kermisexpositie te vinden.  De 
organisatie, de exposanten en de medewerkers 
zijn erg tevreden over het verloop van de 
jubileumexpo. Veel bezoekers gaven aan al uit te 
kijken naar een nieuwe expo in de toekomst. 
  

Piet Maes prijs voor Kermispastoor 

Op 23 juli werd de kermisexpositie officieel  
geopend door Arno de Kort, voorzitter van 
Stichting Kermis-Cultuur. Kermisaalmoezenier 
van Welzenes was aanwezig om de 
jubileumexpo in te zegenen. Tot grote verbazing 
van de aalmoezenier kreeg hij de zesde Piet 
Maes Prijs uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks 
uitgereikt aan iemand die de kermis vaak 
belangeloos heeft gepromoot.  Salseniaan 
Bernard van  Welzenes zorgt voor het 
zielenleven van zowel de Nederlandse  
kermisexploitanten als de  
Nederlandse schippers.  

In de media 

In de media is er veel aandacht gegeven aan 
de jubileumexpo.  De Tilburgse Koerier, LOTT, 
Brabants Dagblad, Radio Best, Kermis.tv en 
Stadsnieuws waren enkele media die aandacht 
besteedden aan de jubileumexpo.  
Vrijdagmiddag was Nila Vissers de 15.000ste 
bezoeker van de kermisexpositie. Zij ontving 
een cadeaupakket met kermisartikelen en  
kermisboeken.  
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Tilburgse kermismakers    
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Nieuw op de (Tilburgse) kermis 
 
 
Tijdens de Tilburgse kermis waren enkele 
attracties te bewonderen die onlangs op 
de Nederlandse kermis zijn verschenen. 
 
De eerste van dit rijtje was deze 
draaimolen die in Tilburg op de Besterdring 
te vinden was. Deze attractie is in  
eigendom van exploitant Willemsen.  
 
 
 
Een andere nieuwkomer dit jaar is de 
prachtige minizweef van de firma 
Bartelds-Witzand Vof.  De firma Bartelds- 
Witzand reist naast deze attractie o.a. ook 
met de Heartbreaker. 
 
 
 
 
 
In Tilburg ging de nieuwe Booster Maxx 
van de familie W. Ordelman in première. 
De booster lijkt aan populair niets in te 
boeten gezien de grote aantallen die 
er in ons land nu reizen. 
 
 
 
 
 
Een variant op de booster is de Infinity. 
Deze attractie van de Franse exploitant  
Delaporte was voor het eerst in Nederland  
te bewonderen. De Infinity is vergelijkbaar 
met de Eclipse. In tegenstelling tot de 
Eclipse zit de gehele gondel aan een 
draaiende as bij de Infinity. 
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Abraham op visite op kermisexpo 
Een bijzondere bezoeker tijdens 
de kermisexpo was ‘Abraham’. 
Deze ‘bezoeker’ was speciaal naar de 
Jubileumexpo gekomen om bestuurslid 
Martin van Gisbergen te feliciteren. Martin is 
een grote liefhebber van de Tilburgse 
kermis. En wat is er dan mooier als je  
tijdens de Tilburgse kermis ook nog eens 
50 wordt ? Natuurlijk was er voor een lekkere  
kermistaart voor Martin gezorgd. 
 
 
Park Hilaria 2011 
 
De Tilburgse kermis is voorbij en dat 
betekent dat in Eindhoven Park Hilaria 
rad nadert. Van 5 tot en met  14 augustus 
kan iedereen op de Kennedylaan uit zijn 
dak gaan.  Kermis, Circus, straattheater, 
dance en liveoptredens maken Park Hilaria 
een apart fenomeen.   
 
Natuurlijk is er ook dit jaar weer een  
nostalgische kermis te vinden in Park Hilaria.   
Tijdens Park Hilaria zal circusartiest David Dimitri, die al 
eerder o.a. in Cirque du Soleil een hoofdrol vervulde, 
optreden.  Alle informatie over Park Hilaria vindt u 
op www.parkhilaria.nl 
 
 
 
Circus tentoonstelling in Belgisch speelgoedmuseum 
Tot en met 8 januari 2012  is in Mechelen in het 
Speelgoedmuseum de tentoonstelling “het circus 
kan beginnen” te zien.  Op deze tentoonstelling 
is circusspeelgoed te zien naast maquettes. 
Subthema’s zijn ‘het circus als geheel’ ,’circustransport’,  
‘de clown als centraal figuur’, ‘acrobaten en acts’ en 
‘dieren’.    
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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 Marieke Berkvens (Park Hilaria) 
en Speelgoedmuseum Mechelen 
Eindredactie Nieuwsbrief : Godrie Spijkers, 
© Stichting Kermis-Cultuur Nederland  
 
 


