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  Terugblik kermisexpositie Tilburg 2013 

Stichting Kermis-Cultuur gokte dit jaar op 
20.000 bezoekers die de kermisexpositie 
In Tilburg zouden bezoeken.  Toen op 28 
juli om 20.00 de expositie gesloten werd 
bleken dit er zelfs 23.000 te zijn.  Het laatste 
weekend bleek  nog de nodige belangstellenden 
naar het Paleis-Raadhuis getrokken te hebben. 
 
Voor Stichting Kermis-Cultuur was de 
Kermisexpositie erg succesvol. Alles verliep 
vlekkeloos. Alleen werkte het weer vooral 
in de begindagen tegen en bezochten vanwege 
de hitte minder mensen de Tilburgse kermis. 
 
Het aantal bezoekers werd mede vergroot 
door de prima verslagen van de media. 
Brabants Dagblad, KermisFM, Omroep Brabant,  
Zwieren en Zwaaien, RTV MB, Radio Domino,  
Tilburg.com, Radio Tilburg, de Kermisgids,  de 
Komeet  en anderen besteedde aandacht aan  
onze  kermisexpositie. 
 
Maar deze expositie was vooral een groot 
applaus waard voor de organisatie, exposanten 
en vrijwilligers met als kartrekker Bert van 
Houten.  Arno, Jan, Piet, Godrie, Marc, Hennie,  
Ria, Connie,  Martin, Job, Joke, Henk, Toon, 
Jan, Marco,  Mario, Hans, John, Gerrit,  Stijn,  
Dennis, Nob, Wim en Marcel hebben een 
succesvolle kermisexpositie neergezet  !    
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Park Hilaria 
 
Van 2 tot en met 11 augustus 2013  
verandert de Kennedylaan in Eindhoven  
voor de twaalfde keer in Park Hilaria.   
Nieuw dit jaar op Park Hilaria zijn de Tower 
Event Center die na de Tilburgse kermis ook 
In Eindhoven te zien zal zijn. Daarnaast  
zullen de Booster Maxx, Rallye Monte Carlo, 
Vortex en de  Inversion  voor het eerst op 
Park Hilaria te zien zijn.  Er zijn in totaal 100  
attracties.    
 
Ook een nostalgische kermis maakt onderdeel uit  
van Park Hilaria. Naast de kermisattracties is er  
voor de kleinsten Mascotte Larie de Kanarie en zijn 
er twee gratis muziekpleinen met Après Ski Party, 
het Zomercarnaval, de Avond van het Levenslied 
en Lariepop. 
   
 
Park Hilaria wordt gehouden van vrijdag 2 tot en 
met  zondag 11 augustus 2013 op de Kennedylaan 
in Eindhoven. Openingstijden dagelijks van 14.00 
uur tot 00.00 uur,  vrijdag en zaterdag tot 00.30 uur.   
 
Begin dit jaar ontving Park Hilaria de kermispluim 
2012  Vanwege de uitstekende wijze waarop kermis 
Park Hilaria georganiseerd is. Het totaalconcept tilt 
het evenement naar een hoger niveau met een 
grote poort aan de ingang, mascotte en  
bewegwijzering.   
 
Van 2 tot en met 6 augustus zijn er in Eindhoven 
ook drie wijkkermissen te vinden en wel Trudoplein, 
Gerardusplein en Generaal Bothastraat. Op al deze 
kermissen zijn in ieder geval een autoscooter, rups, 
gebakkraam en grijpkranen te vinden aangevuld 
met andere attracties. 
(Bron : Eindhoven 365)   
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Tilburgse kermis nieuws (1) 
 
Piet Maes Prijs 
Tijdens de opening van de kermisexpositie 
van Stichting Kermis-Cultuur in het Tilburgse 
Paleis Raadhuis werd voor de achtste keer 
de Piet Maes Prijs uitgereikt aan iemand die 
op bijzondere wijze de kermiscultuur promoot. 
Dit jaar besloot Stichting Kermis-Cultuur de 
prijs toe te kennen aan Ineke Strouken van 
Nederlands Centrum voor Volkscultuur en 
Immaterieel Erfgoed. Ineke Strouken was  
naar Tilburg gehaald om de kermisexpositie 
te openen maar de werkelijke reden was 
de uitreiking van de prijs. (Godrie Spijkers) 
 
Tiny Paashuis bakt voor Ronald McDonald 
Zanger Grad Damen was te gast op de 
Tilburgse kermis bij de familie Paashuis. 
Zanger van het levenslied Grad Damen is 
bekend van hits als “Alisha”, “Heb ik jou 
niet eens gekust” en “Selina”.  Tijdens de 
Tilburgse kermis was Grad Damen te gast 
bij een actie van Tiny Paashuis. Grad Damen 
verkocht oliebollen bij de gebakkraam. 
De opbrengst van deze verkoopactie van 
1500 oliebollen bedroeg € 1250,--.  Dit 
bedrag was bestemd voor het Ronald 
McDonald huis, het goede doel dit jaar van 
de Tilburgse kermis.  Grad Damen zorgde  
ook voor een optreden. (Foto’s : Marc 
Schellekens). 
 
Käse-alm 
Een van de vaste elementen op de kermis 
zijn natuurlijk de verkoopzaken met allerlei 
lekkernijen.  Voor het eerst op de Tilburgse 
kermis was de ‘Käse-Alm” te zien.  Een 
verkoopzaak van lekkernijen gebaseerd op 
geitenkaas. Deze fraaie kraam van de familie 
Arens was naar de Tilburgse kermis gehaald 
door exploitant Bouman (Godrie Spijkers)  
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Eten en drinken op de Etten-Leurse kermis: door Hans Meesters 
(tijdje geleden) 
 
Geen kermis zonder gebakkraam, poffertjestent, viskraam, fritestent, 
ijsverkoop en de onvermijdelijke snoepkraam. Aan deze laatste vorm van 
verwennerij zal een speciaal hoofdstuk worden gewijd en wel die van de 
onlosmakende band die Frans Bul heeft met de Ettense kermis. En wat te 
denken van de “belendende percelen” van de horeca in de vorm van volle 
terrassen en de versnaperingen die daarmee gepaard gaan. De inwendige 
mens moet nu eenmaal goed verzorgd worden want kermisvieren maakt 
hongerig en de dorst dient gelaafd te worden. Oliebollen zijn zowat het 
symbool van de kermis geworden. Je eet ze ter plekke op of je neemt ze 
mee naar huis om in ieder geval het kermisgevoel zo lang mogelijk te 
bewaren. Jarenlang hebben de families Gouman en Brouwer de Ettense 
kermis bezocht en hebben vele Ettense magen en ook van daarbuiten 
genoten van hun heerlijke Berlinerbollen, appelbollen, krentenbollen en tien 
oliebollen voor enkele, toen nog, guldens. Hun standplaats bij de 
Moeierboom was vaste prik en iedere kermisganger kon bijna blindelings 
op de geur afgaan van hun mooie, maar eenvoudige wagen. Dhr. 
Gouman was een welgeziene gast in Etten. Zelfs het koninklijk huis werd 
verwend met zijn traktaties, gezien de foto van een lachende koningin 
Beatrix die de etalage van de gebakwagen sierde. Diverse 
onderscheidingen op kermisgebied waren dan ook zijn deel, uiteraard ook 
verdiend dankzij de medewerkers en de familie. Ook de familie Brouwer 
was als kind aan huis tijdens de Ettense zomerkermis. Dat beide families 
ook altijd in Etten-Leur-Noord stonden en tijdens de Amilto (soort Expo) 
mag ook niet onvermeld blijven.  Dat ook de Ettense middenstand in 
vroegere dagen een aardig centje verdiende blijkt uit het gegeven dat Daan 
Heeren en later Joske de Lange met hun rijdend friteskot de puntzakjes 
frites met mayonaise vulden voor de hongerige kermismagen. Wie herinnert 
zich niet de blauw met wit geverfde houten frietkar waar vanuit een raampje 
de snacks werden verkocht. Jammer dat dit weer verdwenen is, maar de 
nazaten hebben via cafetaria “De Baon” aan de Oude Bredaseweg, 
gelegen aan het huidige kermisterrein, gezorgd voor continuering hiervan. 
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En wat te denken van Simmeke. ”IJs van Gijs”, die in vroegere jaren vanaf 
zijn, door beenkracht aangedreven karretje het heerlijke schepijs, als ware 
het kaviaar, aan de man of vrouw bracht. “Motte gai une pikelo?” Zijn witte 
korte jasje en petje en zijn babbel zijn in vele geheugens gebleven. Af en 
toe tref je op de kermis nog wel eens een dergelijke “attractie” aan, maar 
ook hier heeft de volledig uitgebouwde ijsverkoopzaak met allerlei 
bijartikelen het overwicht veroverd. Denk maar aan de fruitcocktails die zo 
heerlijk zijn bij warm weer en een verfrissende werking hebben en daarbij 
nog gezond zijn ook, maar dat is dan louter bijzaak. Een lekkere vette 
paling of een Hollandse nieuwe gaat er altijd wel in, zeker na veel 
vermaak en het nuttigen van enkele alcoholische gele rakkers. Vooral in de 
avonduren, tegen de tijd dat de kermisattracties “op slot” gaan, mag de 
viskraam veel bezoek verwachten. De straat ligt de andere morgen bezaaid 
met graten en papier van de verorberde lekkernijen. Heel vroeg verschijnt 
dan de reinigingsdienst van de gemeente om alles netjes schoon te maken, 
zodat de komende kermisdag fris en vrolijk kan worden begonnen. Geen 
troep op het kermisterrein, ook een compliment waard aan de medewerkers 
van Openbare werken van de gemeente. Ook de familie Meesters, als 
middenstander op de Markt, deed altijd mee aan het kermisfeest. Mevrouw 
(mijn moeder dus) die de kruidenierswinkel dreef, nam altijd veel tijd om de 
kermisetalage in orde te brengen. De linkerkant werd dan gevuld met al dat 
lekkers wat min of meer op snoepgoedgebied te krijgen was en wat het 
kermisgevoel zo speciaal maakte. Uiteraard was de collectie niet zo 
uitvoerig als die van Frans Bul, maar ze was een goedwillende concurrent 
en niet de enige. Tot slot nog de poffertjeskraam. Een hele gewaarwording 
was het voor de Ettense bevolking dat twee heren als man en vrouw door 
het leven gingen, als eigenaar van deze met veel poedersuiker omgeven 
eetzaak. Een leuke anekdote hierbij is dat de gemeente Etten-Leur elke 
maandagochtend met de exploitanten de gang van zaken bespreekt over 
de lopende kermis. De echtgenotes hebben een apart koffieuurtje. 
Nu was het probleem wie van de heren nu het eerst moest komen. 
Uiteindelijk werd de oplossing gevonden en werden beiden toch maar 
geïnviteerd bij de eerste bijeenkomst, het waren immers mannen. 
De eerste vooruitstrevende stappen naar het accepteren van samenwonen 
of huwelijkse staat van personen van het gelijke geslacht zijn 
hiermee wellicht tijdens de Ettense kermis “geboekstaafd” (door Hans 
Meesters) 
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Tilburgse kermis nieuws (2) 
 

   Kermis is er voor iedereen, dat bleek wel weer 
   tijdens de Tilburgse kermis. Daar werd in Huize  
   Mater Misericordiae, een    
   kloosterverzorgingshuis, ook kermis gevierd. Er  
   werden diverse kermisspelletjes  georganiseerd 
   en modelbouwer Harrie Sandig uit Dongen was 
   gevraagd om zijn miniatuurkermis op te bouwen.   
   Met een hapje en een drankje en gezellige  
   muziek werd het voor de nonnen in ruste,  
   waarvan de jongste toch al zo’n tachtig jaar was, 
   een vrolijke middag. Dit was ook mede te 
   danken aan de inzet van de medewerkers en    
   de  diverse vrijwilligers. Ook volgend jaar wil 
   men daar weer een dergelijke middag 
   organiseren. Ook de miniatuurkermis van Harrie 
   Sandig zal dan weer aanwezig zijn. 
   (Hennie van Oers) 

  
 Inferno 
 24 jaar geleden was het feest tijdens de  
 Tilburgse Kermis bij de familie v.d. Molengraft. 
 Bram van de Molengraft werd geboren.  Nu 
 24 jaar later staat Bram van de Molengraft 
 met zijn eigen attractie op de Tilburgse kermis. 
 De Inferno is een spookhuis dat dit jaar voor 
 het eerst op de Nederlandse kermis reist.  
 Bram van de Molengraft heeft zelf zorg  
 gedragen  voor de griezelig aankleding van zijn 
 attractie. (Godrie Spijkers) 
 
 Op de koffie 
 Rita Corita scoorde een evergreen met het  
 nummer  “koffie koffie, lekker bakkie koffie”.  
 Tijdens de Tilburgse kermis waren Andreas en 
 Helge van Dooren voor het eerst op een kermis 
 present met hun koffieverkoop.  Bij een  
 authentieke bakfiets konden bezoekers van de 
 Tilburgse kermis genieten van een lekker kopje 
 koffie of thee.  (Godrie Spijkers)  
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Uden kermis 
Uden timmert hard aan de weg en probeert de Tilburgse kermis naar de 
kroon te steken. Of dat daadwerkelijk gaat lukken zal de toekomst uitwijzen.  
Enkele highlights van de Udense kermis 2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.facebook.com/kermiscultuur/  
www.kermishistorie.nl  
www.historisch-kermistransport.nl  
 
Met dank aan  Bert van Houten, Eindhoven 365,  Hennie van Oers, Hans 
Meesters en Marc Schellekens 
Eindredactie Nieuwsbrief : Godrie Spijkers. 
© Stichting Kermis-Cultuur Nederland 2013 


