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 De tijd gaat snel en zo ook 2012. De laatste nieuwsbrief van dit jaar met 
daarin natuurlijk aandacht voor enkele winterevenementen, Tim en Pim 
en GMC.  In het hele land zijn inmiddels overal gebakkramen te zien die 
oliebollen, krentenbollen en andere lekkernijen verkopen.  Met deze 
donkere dagen een genot om te proeven. We hopen dat u ook smult van  
deze nieuwe nieuwsbrief. 
 
 
Facebook 
Sinds eind augustus  is Stichting Kermis-
Cultuur ook present op Facebook. 
Op deze pagina is allerlei informatie te  
lezen over de kermis waaronder filmpjes en 
links. Ook relevante informatie over 
de Stichting Kermis-Cultuur krijgt een  
plaats op deze pagina.  
De pagina is te vinden op 
http://www.facebook.com/kermiscultuur/ 
 
 
Winterland Hoofddorp 
Voor het eerst vindt er in Hoofddorp het 
evenement “Winterland Hoofddorp” plaats. 
In samenwerking met gemeente 
Haarlemmermeer organiseert 
kermisorganisator Duursma dit evenement. 
Voor meer informatie : 
www.winterlandhoofddorp.nl 
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TIM en PIM op de kermis. 
Door Hans Meesters 
 
Geslapen hebben ze nog maar nauwelijks deze nacht. De twee vriendjes 
hebben gisteren te horen gekregen dat ze vandaag met hun ouders en 
opa’s en oma’s  naar de kermis gaan. Tijdens het avondeten konden ze, 
na het horen van deze blijde boodschap, maar nauwelijks de altijd zo 
lekkere gebakken aardappeltjes van hun moeder door hun keel krijgen. 
Pim en Tim wonen enkele honderden meters van elkaar, ze kennen 
elkaar dus goed. Van de week zijn ze na school al gaan kijken toen de 
kermisattracties allemaal werden opgebouwd. Al die kermislui die zich in 
het zweet werken om al dat moois klaar te krijgen voor dit jaarlijks feest. 
“Waar ga jij in, of zoiets van ”dat durf ik niet” is zo het onderling gebabbel 
van die twee. Ze wonen vlak bij het kermisterrein, dus dat is al volop 
voorgenieten van de opbouw. 
Geen dag gaat voorbij of ze zien 
de draaimolen, de rups, de 
botsauto’s, de cakewalk, en al die 
andere vermaakzaken, langzaam 
compleet opgebouwd worden. 
Wat een werk allemaal zegt Tim 
tegen Pim, al dat gesjouw met 
balken, zeilen, vloeren, 
onderdelen. Je moet wel een 
goede chauffeur zijn om al die 
vrachtwagens op de goede plek te 
kunnen rijden zegt Pim.  
Vandaag is dus de grote dag en 
het belooft mooi weer te worden, dat is dus meegenomen. Al vroeg 
staan ze netjes gewassen en aangekleed beneden, klaar wakker zijn ze. 
Ze kunnen hun zenuwen maar nauwelijks bedwingen, zo graag willen ze 
dat het middag wordt. Dan komen de beide ouders, opa’s en oma’s bij 
elkaar om na de koffie op weg te gaan naar het kermisvermaak. Het 
duurt hen allemaal wat lang totdat het grote moment is aangebroken, 
dus elkaar nog maar even bellen en mooie plannen maken. Eindelijk op 
pad komen ze aan bij de draaimolen. Kleine broer Jaap slaapt  in de 
kinderwagen, die is nog te klein voor de kermis. Tim gaat op de 
bewegende paardjes zitten, Pim vindt de brandweerauto een uitdaging. 
Ouders en grootouders zien het allemaal met een glimlach aan en 
denken daarbij tegelijkertijd terug aan de tijd van de stoomcarrousel. Op 
naar de volgende leuke attractie, de bootjesmolen. Hier kunnen ze de 
kwast trekken hetgeen betekent dat ze een gratis rit krijgen. Laat ze het 
nu beiden lukken, zodat het nog een tijdje duurt voordat ze in de rups 



 

3 

 

 

plaatsnemen. Dat is een attractie die snel gaat, ze kijken elkaar 
verbaasd aan. “Dat we dit durven” lijken ze tegen elkaar te zeggen. 
Voordat ze er erg in hebben gaat het doek over hun karretjes en zitten 
ze in het duister. Angst hebben ze niet, ze vinden het geweldig 
spannend. Op en neer gaat het, vooruit, achteruit, wat een gevoel geeft 
dat, terwijl de muziek door de luidsprekers knalt. In de autootjes van de 
Duin buggy’s wanen ze zich in de woestijn, al ploeterend door het mulle 
zand. Het houdt niet op. Samen met de vaders gaan ze het wagen om 
een ritje te maken in de botsauto’s. Stoere jongens lijken het, al houden 
ze zich krampachtig vast aan de papa’s. 
De cakewalk mag natuurlijk niet worden overgeslagen, dan kunnen de 
ouders ook nog eens van hun nostalgie genieten. Zo gezegd zo gedaan, 
de bruggen op, de loopband op, naar beneden met de rolband en 
proberen overeind te blijven in de grote ton. En dan de achtbaan, daar 

willen ze ook opa en oma 
mee in hebben. Het lukt ze 
nog ook, dus  allemaal in de 
draaiende karretjes, tien tot 
vijftien meter boven de 
grond. Omhoog, omlaag, 
flinke bochten nemend, 
zwaaiend naar het publiek 
kraaien ze het uit van 
plezier. Opa en oma zijn blij 
dat ze na de rit weer vaste 
grond onder hun voeten 
voelen, dat was eens maar 

nooit meer. 
Uiteraard mogen de jongens ook nog wat spelletjes doen bij de diverse 
kramen, zodat ze niet met lege handen naar huis hoeven. Pa en ma 
nemen nog wat oliebollen mee en wat andere kermislekkernijen opdat ze 
naderhand ook kunnen nagenieten. Een hele kermismiddag zit er op, 
voldaan maar ook moe komen ze thuis. Woensdag is de laatste 
kermisdag dan zijn ze ’s middags vrij. Met het verkregen kermisgeld van 
de opa’s en oma’s  kunnen ze dan nog lekker van de piekendag gebruik 
maken. Zelf hebben ze ook wat gespaard, dus dat zit wel goed. 
Kunnen ze ook eens andere attracties proberen. Morgen eerst naar 
school, daarna nog enkele nachtjes slapen, het is weer zo woensdag. 
Oh ja, bijna vergeten. Papa en mama hebben beloofd dat ze 
maandagavond nog even mee mogen om naar de lichtjes te kijken, da’s 
natuurlijk ook mooi. 
Tekst Copyright Hans Meesters 
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Wèntjerdruim Sittard 
 
In  Sittard vind van 9 december 2012 
tot en met 6 januari 2013 het evenement 
Winterdroom plaats.  De stad is in 
kerstsfeer en kent onder andere  
een circus en live optredens. Op de  
Markt komen enkele kinderattracties.  
Voor meer informatie : 
www.wentjerdruim.nl 
 
Historisch Kermis-Transport 
 

Marcel van der Sluis is blij met  
de grote hoeveelheid foto’s die hij afgelopen  
maanden heeft ontvangen voor 
www.historisch-kermistransport.nl. 
 Zo hebben dhr. Hattuma, Ronald v.d. Meer  
en Dirk Jeroen Teijgeler  foto’s ter 
beschikking  gesteld. Een van de fraaie foto’s 
van dhr. Hattuma  is die van de GMC Series 
350-24 trekker uit 1954  met enkelasoplegger 
van vermoedelijk F. Stuij Vermolen. Deze 
stond op 27 april 1976 met de autoscooter op 
de Nieuwmarkt kermis van Amsterdam. 
 
Ook de foto van Dhr. Douwe Klinkhamer bij 
zijn wagenpark is door Dhr. Hattuma 
gemaakt. 
Douwe Klinkhamer toont met trots de motor van  
zijn Mercedes L312. 
 
Vanaf januari 2012 zal er een wekelijkse  
updateroulatie zijn.  De ene week zal de 
update in het teken staan bijvoorbeeld  van 
vrachtwagens en de andere week bijvoorbeeld 
woon/pakwagens. 
  
Met een foto van een gebakkraam wenst  
de webmaster van historisch kermistransport  
uw prettige feestdagen. 
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2013 ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De laatste nieuwsbrief  van 2012 heeft u nu uitgelezen. Nog even en het 
is al weer 2013. Het jaar waarin we tijdens een ‘Disco Party’  en een ‘Sky 
Trip’  gaan genieten van de ‘Gladiator’,  ‘Vortex’  en ‘Mach 1’.  Maar eerst 
is het tijd voor oudjaar en …………….  oliebollen. 
 
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  Marcel van der Sluis en 
Hans Meesters 
Eindredactie nieuwsbrief : Godrie Spijkers. 
© 2012 Stichting Kermis-Cultuur Nederland 


