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De laatste maand van het jaar betekent dat er 
volop aandacht is aan de komende  feestdagen. 
Als Sinterklaas geweest is gaat alle aandacht naar 
'Santa Claus'.  Hoewel er geen normale 
kermissen zijn in december is er toch veel te 
beleven. Op veel plaatsen staan gebakkramen en 
er zijn vele winterse evenementen waar ook 
kermisattracties bij staan. 
 
Gebakkramen  
In december kun je er bijna niet om heen. 
Bij veel winkelcentrums, bouwmarkten en 
tuincentra staat een gebakwagen.  Nu 
de kermissen voorbij zijn exploiteren veel 
kermisexploitanten een gebakkraam. Oliebollen, 
krentenbollen en appelbollen zijn mateloos 
populair bij jong en oud.  Dat gebakkramen bij 
de Nederlandse traditie horen blijkt wel uit het 
gegeven dat op oudjaar bij veel kramen er  
flinke wachtrijen kunnen staan. 
 
Expo Trains & Modelisme in Ciney  
Van 11 tot en met 14 november waren Bert 
en Ria present op de Expo Trains & Modelisme 
in Ciney met hun miniatuurkermis. Ook dit 
jaar was er volop aandacht voor de 
fraaie kermisminiaturen. Tijdens de expositie 
maakte Bert op zijn stand ook reclame 
voor Stichting Kermis-Cultuur.   
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Foto's Expo Trains & Modelisme - Stand Bert van Houten 
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Magisch Maastricht  
Van 3 december tot en met 2 januari 2011  
vind in Maastricht het evenement Magisch  
Maastricht plaats.  Op verschillende 
plaatsen in de stad zijn de sfeervolle  
feestdagen te beleven. Op het Vrijthof vind u 
het Magische IJssculpturen Festival, het Europa-
reuzenrad rad en een Schaatsbaan. Op de  
Kesselkade staat een overdekte schaatsbaan 
terwijl op de Markt er een sfeervolle kerstmarkt 
is. Op beide locaties is aanvullende winterpret te  
vinden.  Voor meer informatie :  
www.magischmaastricht.nl  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Uden on ice 
Uden on Ice is een evenement waarvoor een  
overdekte kunstijsbaan van 800 m² wordt  
aangelegd op de Markt in Uden (Noord-
Brabant). Het evenement vindt plaats van 17 
december 2010 t/m 9 januari 2011. Direct naast 
de ijsbaan is een wintertuin en een mooi 
ingerichte koek- en zopietent in gezellige 
wintersfeer. Nieuw dit jaar is de 
Jagerhütte,  een grandioze feesttrailer met  
meer dan 150 meter après-skiplezier.  
Voor meer informatie : www.uden-on-ice.nl 
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Bosch Winterparadijs   
Van zaterdag 18 december tot en met  
30 december vind op de Parade in Den 
Bosch een nieuw evenement plaats en wel : 
"Bosch Winterparadijs".  Centraal op de 
Parade staat een adventskalender aan 
de voet van de Sint-Jan.  Er worden allerlei 
activiteiten georganiseerd. Er komt een 
grote kerstboom midden op de Parade en 
enkele nostalgische kermisattracties zoals 
een zweefmolen een carrousel.  Wordt dit 
evenement een succes dan wil de gemeente 
Den Bosch dit verder uitbouwen op 
andere plaatsen in de binnenstad.  
Voor meer informatie : www.boschwinterparadijs.nl 
 
  
 
Kerstland Utrecht  
Van 25 december tot en met 30 december 
vind in de Veemarkthallen in Utrecht het 
evenement kerstland plaats. Het evenement 
bestaat uit een braderie, circus en een kermis. 
Deze indoor-kermis is geopend van 10 tot 
18 uur. Na een eenmalige entreeprijs van 15 
euro (kinderen 2-12 jaar 13 euro) zijn de 
attracties gratis. Voor meer informatie : 
www.kerstland.com. 
 
 
Winterdroom Gent 
In het Belgische Gent vind het evenement  
Winterdroom plaats. Op het Sint Pieterplein 
staan van 3 december 2010 tot en met 
zondag 16 januari 2011  een ijspiste,  
winterdrop en enkele kermisattracties 
waaronder een reuzenrad en een wilde-muis 
achtbaan. Ook vinden er theatervoorstellingen 
plaats. Voor meer informatie : 
www.winterdroom.be 
 
 



5 
 
 

Nieuwe kraam familie van Dooren 
 
In Goirle is de nieuwe kraam van 
de familie van Dooren in première  
gegaan. 'Dre's Bakery'  is in eigen 
regie ontworpen en gebouwd. In Goirle 
worden er o.a. lekkere oliebollen en 
krentenbollen verkocht. Deze kraam gaat op 
tournee in 2011 en dan worden er als vanouds 
door Andreas en Helge van Dooren  
weer lekkere producten verkocht. 
  
Hollandse gebakkraam Richard Voets 
 
Niet alleen in Goirle maar ook in Tilburg is er 
een nieuwe verkoopzaak te bewonderen. 
Richard Voets heeft een nieuwe gebakkraam. 
Richard Voets stuurde de foto van zijn 
‘Hollandse Gebakkraam’ . Hier kunnen lekkere 
oliebollen en andere lekkernijen gekocht 
worden.  De kraam is te vinden bij 
Winkelcentrum  de Heijhoef in Tilburg. 
 
 
De Dubbeldekkers 30 jaar 
In de Weekkrant lazen we dat in Waspik 
er een kermis- en reisvereniging is. 
Deze besloten club bestaat uit zo'n  
vijftien inwoners van Waspik die regelmatig 
een kermis gaat bezoeken. Ieder jaar 
gaat deze groep rond Pinksteren naar 
de kermis in Altenahr. Om de kas te spekken 
organiseert deze vriendengroep regelmatig 
activiteiten in Waspik zoals darttoernooien 
en miniveldvoetbaltoernooi.  
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Jonge draaiorgelfan 
In de actuele nieuwsbrief van Museum 
Speelklok wordt melding gemaakt van de 
uitzending "geloof & en 'n hoop liefde" 
van de EO van 29 november. De vijfjarige 
Ruben Manschot is zeer enthousiast over 
draaiorgels. Een cameraploeg volgde hem 
een dag lang bij zijn bezoek aan Museum 
Speelklok in Utrecht en het Draaiorgelmuseum 
in Haarlem. De uitzending is te bekijken 
via www.uitzendinggemist.nl.  
 
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-
adreswebmaster@kermisvantoen.eu. 
 
Bezoek ook onze Stichting websites op : 
www.kermiscultuur.nl 
www.kermishistorie.nl 
www.kermisvantoen.nl 
 
Met dank aan Hennie van Oers, Bert van Houten, 
Marc Schellekens, Museum Speelklok, VVV 
Maastricht, Richard Voets,  Winterdroom Genk, 
KMG Events, Uden On Ice en  
Organisatie Bosch Winterfestijn.  
Eindredactie Nieuwsbrief : Godrie Spijkers, 
© Stichting Kermis-Cultuur Nederland 


