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Stichting Kermis-Cultuur hield van 20 tot en
met 29 juli haar jaarlijkse kermisexpositie.
Net als vorige jaren mochten we meer als
20.000 bezoekers ontvangen. De reacties
op de kermisexpositie waren positief. Zowel
het stoomcarrouselboek, het kermistransport
als kermis by night bleken een schot in de
roos te zijn.

Piet Maes prijs
Tijdens de kermisexpositie in Tilburg is de
Piet Maes prijs 2012 uitgereikt aan Hans
Jansen. Hans Jansen was vroeger
kermiswethouder in Tilburg en heeft er voor
gezorgd dat de kermisexpositie verhuisde
van de fietsenkelder naar het statiger PaleisRaadhuis. Hans Jansen is tegenwoordig
burgemeester van Oisterwijk.

Nostalgische kermis Oisterwijk
Van 24 tot en met 28 augustus is er
een nostalgische kermis in Oisterwijk.
Present zijn o.a. zwanenzweefmolen,
calypso, swingmill, hangmolen en een
paradetent. In het stadhuis zal een
kermisexpositie zien waar Stichting KermisCultuur een bijdrage aan levert.
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Kermisexpositie Tilburg
Stichting Kermis-cultuur heeft de
kermisexpositie in Tilburg in het PaleisRaadhuis als een groot succes ervaren.
Er was veel belangstelling bij zowel
de opening van de tentoonstelling
als de presentatie van het boek
‘Stoomcarrousels’ van Hennie van Oers.
Hennie van Oers reikte het eerste
exemplaar van zijn boek uit aan Eric de
Vos. De grootvader van Eric de Vos
maakte kermisattracties en
kermisattributen waaronder
ook stoomcarrousels. Op onze website
www.kermiscultuur.nl vind u foto’s van de
Tilburgse kermisexpositie en de Tilburgse
kermis 2012.

Kermis Weert
Van 28 september tot 3 oktober staat
De binnenstad van Weert weer uitgebreid
op haar kop met de jaarlijkse kermis.
De Icejet krijgt in Weert haar doop.
De Hollentaxi, Move It, Mission Space,
Diamond Wheel en Hully Gully zijn maar
enkele andere attracties op deze kermis.
Nostalgische kermis Venray
Nog tot en met 8 augustus vindt tijdens
de kermis in Venray ook een nostalgische
kermis plaats met o.a. een zweefmolen en
luchtschommel. De Nostalgische kermis
vindt plaats nabij een winkelcentrum.
In nog leegstaande panden staan
kermisattributen. Piet Winkelmolen,
Secretaris van Stichting Kermis-Cultuur
heeft deze ruimte ingericht.
Meer informatie vind u op :
http://www.omroepvenray.nl/nieuws/2012/08/01/expositie-historischekermis-op-gouden-leeuw en
http://www.l1.nl/video/nostalgische-kermis-van-piet-winkelmolen-venray3-augustus-2012#.UBwyLk0aPK1
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Youtube
Deze keer aandacht voor Youtube.
www.youtube.com is een internetsite
met onneindig veel filmmateriaal.
Iedereen kan een filmpje plaatsen op
deze site. Op deze pagina vind u enkele
films met betrekking tot de Tilburgse kermis
en de kermisexpositie.

Promotiefilm Stoomcarrouselboek :
http://youtu.be/NqkbhSNxfKk
Presentatie boek stoomcarrousels :
http://youtu.be/ExygpPvlD9M
Opening kermisexpo en presentatie
Stoomcarrrouselboek
http://youtu.be/Dtf5nLEQ_RE
Tilburgse kermishit :
http://youtu.be/BQACH0pMcsI
Attractie testteam :
http://youtu.be/xz7BEaFUih4
XLR8 :
http://youtu.be/PUgtSYg_jAw
Snowjet :
http://youtu.be/idUTWMkQYNM
Le Pappilon rups :
http://youtu.be/67BbrQpv2_Y
Xenox :
http://youtu.be/SnBl0DwOcn4
Speed Buzz :
http://youtu.be/BzSWfIPzsFM
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Prinses Paulina
Het kleinste vrouwtje aller tijden
Op 14 augustus verschijnt het boek
‘Prinses Paulina – het tragische verhaal
van het kleinste vrouwtje van Nederland’
van Mark Traa. Het gaat over het leven
van de Brabantse Paulina Musters.
Prinses Paulina is het hartverscheurende
verhaal van een moeder die haar
onvolgroeide dochter laat optreden op de
kermis. Het speelt zich af aan het einde
van de negentiende eeuw. Al vanaf haar
tweede jaar reist Paulina Musters uit het
Brabantse Ossendrecht door Europa als
levende pop. Het publiek vergaapt zich
aan het vrolijke meisje met de blonde
krullen dat wordt aangekondigd als het
kleinste vrouwtje ter wereld.
Prinses Paulina is een groot succes als kermisattractie in Nederland en
in bekende theaters in Parijs, Londen en Berlijn. Haar straatarme familie
wordt schatrijk. Maar achter de schone schijn van de bühne gaat een
keiharde wereld schuil. Als Paulina zelfs naar New York mag om op te
treden, moet haar moeder alle zeilen bijzetten om haar nog een
menswaardig bestaan te geven.
Prinses Paulina is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.
Het boek is een paperback van 136 bladzijden en kost € 14,95
9789025369637, uitgeverij Athenaeum.
Buggy’s Regter
Sinds enkele maanden reist de
familie Regter uit Utrecht met
een buggiebaan. Deze attractie
heeft enkele jaren opgeslagen
gelegen en is nu weer terug op
de kermis getuige deze foto
van de kermis van Rotterdam Ahoy
op 4 augustus jl.
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Voltooid verleden Turnhout
Tijdens de kermis van Turnhout zal van
11 tot 23 augustus in het Stadhuis op
de Grote Markt nr. 1 een
fototentoonstelling te zien zijn. Oude
kermisfoto’s laten een beeld zien van
de kermis van Turnhout
door de jaren heen.
De tentoonstelling is dagelijks geopend
van 14 tot 18 uur van 11 tot 23
augustus en is gratis toegankelijk.
Hennie van Oers van Stichting
Kermis-Cultuur heeft een aantal
foto’s van de Turnhoutse kermis
beschikbaar gesteld voor deze
kermistentoonstelling

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.kermiscultuur.nl
www.historisch-kermistransport.nl
www.kermishistorie.nl
Met dank aan gemeente Oisterwijk ,
Piet Winkelmolen, Hennie van Oers, L1,
gemeente Tilburg, gemeente Oisterwijk,
gemeente Weert, Omroep Venray,
mevr. E. Xhaflaire, Youtube, Turnhoutvantoen,
Mark Traa, Baas Bots, Noel van Hooft,
Marc Schellekens en Marc Verhoeven.
Eindredactie Nieuwsbrief : Godrie Spijkers,
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