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Het is 19 juli als ik de kermis van Witgoor in België oploop. Een kleine dorpskermis met natuurlijk een 

frituur, een schiettent en een lucky duck. Attracties die op elke Belgische kermis standaard aanwezig zijn.  De 

tieners draaien met veel kabaal rondjes in de autoscooter of in de Lambada.   Een gezellige kermis op 

zondagmiddag.  Een van de attracties die er staat is de Mini-Cross. Een kleine kinderattractie waarop jonge 

kinderen een ritje kunnen maken op een kleine motor.  De coureurs vinden het prachtig en genieten volop 

terwijl ouders en grootouders met plezier staan toe te kijken.  De exploitante zwaait naar me als ze me ziet 

zoals ze meestal doet en we maken een praatje. Deze mini-cross staat maar op enkele kermissen, de rest van 

het jaar wordt er gereisd met babyflugs en een spelzaak.   Grappig om te zien hoe kinderen lol hebben in de 

attractie.  De een hangt  wat naar voren over het stuur en denkt dat hij daardoor nog harder rondjes maakt 

terwijl de ander vol plezier : ‘mama’  roept als hij langs zijn moeder rijdt. Eigenlijk vind ik attracties als deze 

mini-cross, babyflugs, bootjesmolen en draaimolen veel leuker als al die duizelingwekkende attracties waar 

volwassenen  in kruipen.  Mij krijg je niet in The Sound Machine,  wil de exploitant ongetwijfeld ook niet 

omdat deze dan kots moet gaan opruimen.  Een rupsbaan gaat me hard genoeg af.  Het gaat om het genieten en 

niet om stoer te doen is mijn visie.  Ach als ik kijk hoe mensen plezier hebben op de kermis dan geniet ik 

volop van het leven.  Want in het leven buiten de kermis is het toch vaak allerlei beslommeringen waar je 

tegenaan loopt. Geroddel, jaloezie en afgunst zijn tegenwoordig orde aan de dag.  Maar jaloers zijn, ach als 

mensen dat zijn zijn ze dat maar, dan mogen ze naast de positieve zaken die ik in het leven ervaar ook alle 

ellende van afgelopen jaren er zo gratis bij krijgen.  Piepen ze wel anders.  En voor de rest gewoon lekker mijn 

ding blijven doen zoals deze nieuwsbrief.  Leef je leven geniet ! Godrie Spijkers  



 

De Ettense zomerkermis door de eeuwen heen. 
  
Door Hans Meesters 
 
 
Reeds in de middeleeuwen had Etten-Leur (toen nog Etten en Leur) haar jaarmarkt 
die tweemaal per jaar werd gehouden. De jaarmarkt waarin de eerste woensdag van 
de maand juli viel, was voor Etten en in september was “de Leur” de gastheer. 
Deze evenementen werden altijd druk bezocht, de Markt van Etten kan er 
eeuwenlang over meepraten. Massa’s mensen trok de jaarmarkt in Etten, ontstaan 
omdat het dorp reeds enkele malen door brand bijna totaal was verwoest. Vertier 
hield de mensen toen al op de been en het bleek dat de Ettenaren een volk waren 
dat goed kon organiseren. Wie herinnert zich niet, op latere datum, de zo succesvolle 
wielerwedstrijden op het parcours rond de Bisschopsmolen aan het “Meuleneind”, de 
motorraces op “de Klappenberg”. Ook op het gebied van kermisvieren heeft Etten- 
Leur al een lange historie. 1919 was zo’n jaar waar de stoomcarrousel van L.W. 
Janvier zijn eerste intrede deed op de Markt in Etten. Ook in dat jaar raakte de 
Ettense kermisvierder in de ban van het pilsnerbier, een koppige drank die op 
menigeen een nogal funeste uitwerking had. 
Met veel bier in het lijf werd gedanst op de bruggen van de Cakewalk, werden de 
rolband en de schuivende trappen uitgeprobeerd waarbij de hilariteit van de 
toeschouwers vanwege de rare fratsen die werden uitgehaald in heel Etten te horen 
was. Versierd werd er ook, zeker op de kantelende en steigerende paarden in de 
carrousel, waarbij het begrip kermisliefde hoogtijdagen beleefde. De familie 
Janvier heeft trouwens heel wat jaren in Etten gestaan en nu nog is de kleinzoon van 
George Reemer, destijds getrouwd met Lena Janvier, Chris Reemer een 
trouwe exploitant op de zomerkermis met de Cake-walk. De kermis in Etten heeft tot 
eind tachtiger jaren altijd op de Markt gestaan, waarbij de laatste jaren ook de Dreef 
en het Veemarktplein erbij werden getrokken. 
Vanwege de nodige veranderingen in het centrum is de zomerkermis verplaatst naar 
een (klein) gedeelte van de Markt, Oude Bredaseweg en de pleinen voor het 
cultureel centrum “De Nieuwe  Nobelaer”.  Gelukkig al die jaren in het centrum, daar 
waar evenementen zoals een kermis thuishoren. 
Kermis was en is in Etten een regionaal gebeuren. Van oudsher komen bewoners 
uit de naburige dorpen elk jaar kermis vieren in Etten. Zondags is het bezoek van de 
omliggende dorpen het grootst, je kunt er bij goed weer over de koppen lopen. De 
exploitanten doen goede zaken en hebben dan hun staangeld er in twee dagen al uit. 
Woensdag is de marktdag met in het verleden de veemarkt daaraan gekoppeld. Het 
was de dag van de veehandelaren en de agrarische sector. Hun verdiende geld werd 
grof uitgegeven en ook in de plaatselijke cafés werd menig borreltje en gerstenat in 
het keelgat gegoten. Ook de moeders met kinderen kwamen ’s ochtends met hun 
kroost eerst naar de markt om inkopen te doen en daarna kermis te vieren. Diverse 
exploitanten weten dit nog als de dag van gisteren. 
Jammer is ook dat enkele oude gebruiken eveneens zijn verdwenen zoals het 
openen van de kermis door de harmonie, het gratis proefdraaien op zaterdag om 
12.00 uur waar heel de schooljeugd op af kwam. Gelukkig blijven de “kermisgasten” 
graag naar Etten komen ondanks de veranderde tijd. 
Een goede boterham met beleg bij goed kermisweer (droog, zo rond de 20 graden 



C.) is dan verzekerd. Goed volk daar in Etten hoor je ze zeggen, de portemonnaie 
goed gevuld en altijd goed voorzien van de nodige humor. Echt ouderwets kermis 
vieren kan dus nog altijd al stemt het tot droefenis dat de accordeonmuziek en de 
daarmee gepaard gaande dansfestijnen tijdens de Ettense zomer kermis 
niet meer te horen en te genieten zijn. Koperen Ko, ook al zo’n bezienswaardigheid 
is er ook al niet meer, hij is nu vervangen door clowns of televisiesterren die “het 
volk”naar de kermis lokken. Tijden veranderen, de attracties worden 
steeds sneller, maar de kermis als sociaal gebeuren zal altijd 
blijven bestaan, nu en tot in de eeuwigheid.  
 

foto. www.kermisetten-leur.nl.cakewalk op Raadhuisplein, Etten-Leur. 

 
Hans Meesters 
 
  



Roze Bril  

20 juli 2015 en Tilburg viert haart 25
ste

 roze maandag.  Tijd om een roze bril op te zetten. Zo eentje 

die Dame Edna altijd droeg en dat is dolletjes.  De organisatie heeft zeker een roze bril op want ze 

roemen hun 25
ste

 roze maandag sinds 1990.  Even tellen en dan is 2015 juist de 26
e
 roze maandag en 

niet de 25
e
.  Foutje of al te veel rosé-biertjes genuttigd in de voorbereiding ? Wie zal het zeggen?  

Roze maandag is mijn inzien vooral een feest voor de horeca en niet voor de kermis.  Goed er gaan 

travestieten, leernichten, schotten met rok of besnorde dames in de attracties maar de actie is 

vooral te vinden op het terras.  Op het Paleisring is er al jaren geen doorkomen meer aan vanwege 

de feestende roze menigte.  Jaren geleden eens gezien dat een polyp om 8 uur ’s-avonds met twee 

gondels bezet draaide terwijl twintig meter verder er geen doorkomen aan was op het Paleisring.  

Kinderattracties zien het feest al vaak helemaal niet zitten omdat hun doelgroep amper aanwezig is.  

Ik heb een dubbel gevoel bij roze maandag.  Aan de ene kant werkt het bij aan acceptatie van 

homoseksualiteit en biseksualiteit. Mij maakt het niet uit wat iemand is. Of je nu verstandelijk 

gehandicapt, Indiaan, homo of minister-president bent. Hoe meer kleuren hoe meer leven in de 

brouwerij.  Alle kleuren van de wereldbol en daar is er maar een van en daar moeten we het met zijn 

allen mee doen.  Ach mannen die gearmd over de kermis lopen?  Het is beter voor de wereld als al 

die stoere mannen die in tanks rijden en anderen overhoop schieten.  Wat ook raar is, als twee oude 

dames tijdens de senioren dag gezellig een walsje maken in de spiegeltent dan accepteren we dit 

maar o wee als we twee mannen hand in hand zien lopen in de Heuvelstraat de rest van het Tilburgs 

kalenderjaar. Het is een rare wereld. Ik vraag me af of de al te uitbundige verkleedpartijen integratie 

in de hand werken of juist tegengaan.  Het is niet de gewone homo of lesbo die s’-avonds op televisie 

te zien is maar wel de extravagante travestieten uit regenboogbarren en clubs uit Amsterdam en 

Antwerpen die het NOS journaal halen.  Deze heren, of moet ik dames zeggen,  weten volop de 

aandacht te trekken met allerlei outfits en creaties.  Heel Staphorst spreekt er weer eens schande 

van bij die beelden op televisie terwijl in de bible-belt er ongetwijfeld ook holebi’s  rondlopen die 

door deze beelden juist nog verder in de kast kruipen. Bang dat ze door hun omgeving ook gezien 

worden als een uitbundige travestiet en bang voor geweld en gepest.  En dat geld niet alleen voor 

Staphorst maar natuurlijk ook voor de rest van Nederland.   

Nu, het zal weer een dolle feest worden in Tilburg dat binnenkort een vervolg krijgt in de grachten in 

Amsterdam.  Van mij mogen de mensen dat doen, is niets mis mee dat mensen zich zelf kunnen zijn 

maar ik kruip er niet tussen.  Te druk, te veel “ik wil gezien worden” en over de top.  Doe maar 

gewoon dan doe je al gek genoeg maar anderen moeten doen wat ze denken dat goed is zolang ze 

anderen er maar niet mee belasten.  Ik zie het ook wel als kijkvermaak. Ik denk bij al die uitbundige 

types hoe durven ze dit toch, hoe lopen ze op die hoge hakken en hebben ze thuis ook zo’n 

suikerspinkapsel op hun hoofd staan de hele dag?   Zouden ze thuis gewoon gehaktballen eten in 

plaats van die chique drankjes ?  Zo ja dan maakt Toontje’s Ballenbar goede omzet op roze maandag.  

Anderzijds denk ik wil ik dat wel weten eigenlijk ?  Nee denk ik. Ik wil genieten en lekker gewoon 

kermis vieren.  

Voor alle roze maandagvierders zeg ik veel leut en plezier. Ik heb nog maar een klein stukje gezien 

van de Tilburgse kermis afgelopen vrijdagmiddag. De rest bekijk ik na roze maandag als de rust wat 

meer is teruggekeerd en het roze weer voor een jaar de stad uit is. 

Godrie Spijkers  



NIEUW OP DE KERMIS :  GEHAKTBALLEN – A . BAKKER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Berkel-Enschot 

Vrijdag 19 juni om 16.00 uur werd de kermis van Berkel-Enschot geopend.  Tot en met dinsdagavond 

was het toen feestvieren op het Wilhelminaplantsoen. Lekker chillen bij de autoscooter vond de 

jeugd top.  Ook de Flying Jump en de Polyp trokken de nodige aandacht van de kermisvierders. De 

Trampolines, Familieachtbaan en Babysport waren bij de kinderen erg populair terwijl ouders en 

grootouders genoten van de vrolijke gezichtjes.  Wie niet tegen al het gedraai kan kon terecht bij de 

spelzaken en verkoopzaken.  En wie lust er nu niet een oliebol ?  Voor de kinderen kwam 

dinsdagavond Minnie Mouse in gezelschap van haar Mickey kermis vieren. Er was de gelegenheid om 

met de muizen op de foto te gaan en er werden cadeautjes uitgedeeld door  het muizen-echtpaar.   

 

  

  

 

 

 

 

 

Haaren kermis 

Jaren geleden hing het zwaard van Damocles nog boven de kermissen in de gemeente Haaren maar 

dat zwaard  is gelukkig afgewend.  Dit jaar kon er van zaterdag 20 juni tot en met dinsdag 23 juni 

lekker kermis gevierd worden in Haaren. De horeca had op de vrijdag voorafgaande aan de kermis al 

activiteiten georganiseerd.  In Haaren zorgden de New York Autoscooter, Breakdance, Wild Thing, 

Funhouse en Amazone rups voor veel amusement.  Voor de kinderen stond er een mooie draaimolen 

en waren de minicars present.  De nodige spel- en verkoopzaken rondde het geheel af.  Voor Haaren 

was het flink feest vieren op het Monsigneur Bekkersplein gedurende deze dagen.   

  

  



  EERDE KERMIS 2015 

  



ZIERIKZEE   

1 augustus 2015 en een 

van de beruchte zwarte 

zaterdagen waarin veel 

vakantiegangers op weg 

gaan naar zonnige 

bestemmingen in 

Frankrijk en Spanje.  In 

Nederland is ook nog veel 

te herkennen en zo trok 

uw verslaggever op deze 

1 augustus naar 

Schouwen-Duiveland in 

de provincie Zeeland. Een 

provincie die populair is 

bij toeristen uit met name 

Duitsland en ons eigen 

Nederland . Op 

Schouwen-Duiveland 

liggen prachtige plaatsen 

als Brouwershaven en Zierikzee. Zierikzee is al van verre afsstand zichtbaar door de imposante Sint-

Lievensmonstertoren die al van verre afstand te zien is.  Op 1 augustus opende ook de kermis van 

Zierikzee op het Havenplein. Maar liefst vijf dagen lang was het feest in het mooie Zierikzee.  Deze 

kermis was op zondag gesloten zodat donderdag de laatste kermisdag was.  Fraai draaivermaak als 

de Tornado, Breakdance, Booster, Spookhuis en Funhouse zorgden voor vele blije maar ook 

spannende gezichten.  De kinderen vermaakten zich volop met de Familieachtbaan, Babysport, 

Buggy's en de Minicars.  Tussen deze attracties in stonden ook de nodige fraaie attracties zoals een 

pusher, bussensport en nougatkraam.  Voor de inwoners van Zierikzee en de toeristen een mooie 

kermis op een mooie locatie.   

Raamsdonkveer 

De Niagara watervallen zijn wereldberoemd en liggen op 

de grens van Canada en de Verenigde Staten.  Wie op 

avontuur wil in de Niagara kon echter ook terecht op de 

kermis van Raamsdonkveer. Van 26 juni tot en met 30 

juni stond op het Herenplein een mooie kermis. Op deze 

kermis ging de 'Niagara adventure' in première. Een voor 

Nederland nieuwe familieachtbaan van Dhr. Por.  In 

plaats van een vrolijke worm of een treintje kunnen 

mensen hier plaats nemen in boomstammen.   Nog meer 

"Amerikaans vermaak" kwam door de aanwezigheid van de Route 66 Autoscooter en de Miami Trip.  

Aan grootvermaak kon verder worden gekozen uit  Breakdance,  Turbopolyp en Cakewalk terwijl een 

Draaimolen en Captain Hook's Droomreis de kinderen vermaakten.  De nodige fraaie spelzaken en 

verkoopzaken maakte deze kermis compleet.   



COLUMN KERMISKRONKEL  : AUTOPRET 

Het is 1 augustus 2015 als ik besluit om eens het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland te bezoeken. 

Een eiland waar ik nog nooit eerder vertoefde. Een eindje rijden maar dat heb ik er wel voor over om 

fraaie plaatsen als Brouwershaven en Zierikzee te ontdekken. Zierikzee heb ik al wandelend verkend 

en zo kwam ik ook de Zierikzeese kermis tegen die net open was gegaan. Een gezellige kermis met 

allerlei attracties als Tornado en Booster. Maar één attractie trok vooral mijn aandacht vanwege de 

prachtige rood-paarse Titan die zijn rondjes draait op de Kinderwereld Babysport van de firma 

Walhout. Een Titan ? Ja dat is een van de bekendste modellen van de kermisattributen fabrikant 

L'Autopède uit het Belgische Melle. In de Titan kunnen zes kinderen plaatsnemen die al draaiend aan 

het stuur en spelend met een hendel zich kunnen inbeelden dat ze in een raketwagen zitten. In hun 

fantasie schieten ze heel wat raketten naar de 

maan. Boven op de Titan zit namelijk een raket 

bevestigd. Qua uitstraling roept de raket bij mij 

altijd associaties op met Kuifje en het album 'raket 

naar de maan'. In ieder geval is de Titan een van de 

bekendere attributen die in het Belgische Melle zijn 

gemaakt. Ik schat in dat alleen de brandweerwagen 

nog iets bekender is als de Titan bij het publiek. 

Grappig is dat veel ouders van nu hun kinderen 

rondjes zien maken in een attribuut waar zij in hun 

eigen kinderjaren ook rondjes hebben zitten 

draaien. 

Hoewel tegenwoordig veel attributen op draaimolens en babysporten uit Italië komen worden er 

jaarlijks nog veel attracties opgebouwd waarin attributen van L'Autopède in ronddraaien. Buggy’s, 

bussen, oldtimers, tractoren, Volkswagen kevers, helikopters, Buicks of heftrucks ; er rolde van alles 

uit de fabriek van de familie Baeyens indertijd om jonge kermisbezoekers een prachtige beleving te 

geven op de kermis. Helaas is dat verleden tijd want eigenaar Alain Baeyens had geen opvolger om 

zijn bedrijf over te nemen. Een bedrijf waarin alles met handwerk werd gemaakt sloot de deuren. 

Alain ging het rustiger aan doen maar bleef actief met het maken van onderdelen en restauratie van 

attributen. Maar wat een geschiedenis heeft dit bedrijf gemaakt met het maken van fraaie attributen 

voor de kermis ! Nog veel attributen draaien nog dagelijks hun rondjes. Helaas zijn er ook attributen 

verdwenen in de loop der tijd zoals de speciale raketten die gemaakt werden voor Expo ' 58 in 

Brussel. Niemand lijkt te weten waar deze attributen gebleven zijn in de loop der tijd. Als u het weet 

horen we dit graag natuurlijk. Er zijn ook attributen die niet meer op de draaimolen te vinden zijn 

maar die gekoesterd worden door liefhebbers. Piet Winkelmolen besloot om in zijn vrijetijd een 

attribuut op te knappen. Dat liep een klein beetje veel uit de hand want het werden er heel wat meer 

die opgeknapt werden. Piet (Dhr. Winkelmolen mag ik niet zeggen van hem, gewoon Piet) raakte 

bevriend met de familie Baeyens en heeft de geschiedenis van het familiebedrijf vastgelegd in een 

boek. Op 26 september 2011 kwam dit boek uit en het bleek een succesnummer. Een uniek boek 

over een uniek onderwerp waar nooit eerder over geschreven was en dat de geschiedenis van het 

familiebedrijf Baeyens vastlegde voor het nageslacht : de geschiedenis van L 'Autopède. Ik hoop dat 

nog vele decennia de attributen van dit vermaarde bedrijf te vinden zullen zijn op de kermis. Het is 

een stukje kermishistorische erfgoed dat gelukkig nog vaak te vinden is op de kermis zoals op de 

kermis van Zierikzee. 



 Dordrecht zomerkermis 

Negen dagen was het feest op de Spuiboulevard 

in Dordrecht waar de jaarlijkse kermis was 

neergestreken.  Bezoeker skonden kiezen uit 38 

attracties waarvan enkele al vele jaren jaarlijks 

te vinden zijn op deze kermis.  Voor de kinderen 

waren de buggies, trampoline, draaimolen, 

Kinderoctopussy en Minicars present.  En met 

ouders of opa en oma vonden zij ook volop 

plezier in de Rupsbaan, Funhouse, Glazen 

doolhof , Autoscooter en de Jumbo.  Voor 

waaghalzen was er keuze uit de Booster, 

BreakDance, Crash Test en de Ultimate. Daarnaast zorgden de nodige verkoopzaken en spelvermaak 

voor een gezellige kermis.  Op zaterdagmiddag werd de kermis geopend door wethouder Jasper Mos 

bij de Crashtest.  Tientallen ballonnen werden over het kermisterrein gegooid met daarin een 

kermisverrassing.  Op zondagmiddag verraste Desalles Dordrecht en deed weer een grote greep uit 

zijn grappen- en grollenrepertoire.  Geen grappenmaker maar wel de held van menige tiener Dave 

Roelvink trok publiek op de maandagavond.  Op dinsdag ging het vol tropische sferen met de 

LatinCulture Brasssband.  Donderdag was er een loterij waarbij prijzen als een scooter en een 

makeover gewonnen konden worden.  Vrijdag was het inhaken en meezingen met Dordtse artiesten 

terwijl het op zaterdag genieten was met blaaskapel de Rolling Tones.   Op zondag kon het publiek 

weer genieten van Clown Desalles, Mr. Bean en Flappelientje.  Last but not least was er nog een 

clown actief gedurende de hele kermis. Clown Anka maakte allerlei creaties bij de KinderOctopussy 

tot groot plezier van de kinderen.  

Rozendaal 

Van 13 tot en met 15 juni stond Rozendaal op zijn kop. 

De kermis van Rozendaal is een kleine kermis en 

vooral gericht op de kleinere kermisbezoekers.  

Rozendaal behoort tot de gemeente Diepenbeek.  Aan 

draaivermaak waren aanwezig de Buggies, Railbaan 

Happy Garden en Babysport waarbij kinderen volop 

plezier hadden terwijl ouders en grootouders met 

plezier toekeken.  Deze kermis is verder aangevuld met 

2 x Lucky Duck, schietkraam, bussensport, frituur en 

bussensport.  Soms is het een gok om naar een 

onbekende kermis te gaan maar deze kermis was zeker de moeite waard om te bezoeken. 

 

  



De Nieuwsbrief van www.hullygully.nl gaat over de kermis van heden, is niet commercieel en wil de 

kermis op een positieve manier uitdragen. Heeft u nieuws voor de nieuwsbrief dan kunt u altijd contact 

opnemen via e-mailadres webmaster@hullygully.nl. Deze nieuwsbrief is copyrighted. 
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