Stichting Kermis-Cultuur
Nieuwsbrief februari 2011
In februari zijn de eerste kermissen in ons
land te vinden met carnaval. Dit jaar valt
carnaval echter in maart. Van 19 februari tot
en met 27 februari is er al wel de indoorkermis in de Americahal in Apeldoorn.
Begin maart is het tijd om een feestmuts op
te zetten want dan is het carnaval. Maar
ook het moment dat een nieuw
kermisseizoen gaat starten.

Kermishistorie
Op www.kermishistorie.nl zijn bijna wekelijks
weer nieuwe updates te vinden over kermis
uit lang vervlogen tijden. Wie wil weten wat
een Tristar, een Gavioli of een Cocktail is
kan dit vinden op www.kermishistorie.nl

Victor Consael
Op de website http://home.hccnet.nl/h.werk/
van Henk Werk is o.a. veel kermisgeschiedenis
te vinden. Dhr. Henk Werk besteed sinds
1990 veel aandacht aan genealogie waaronder
ook over de kermisgeschiedenis. Sinds kort
heeft Dhr. Werk een artikel over kermisreiziger
in beignets, wafels en poffertjes Viktor Consael
geplaatst op zijn website.
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Fotoimpressie Winterland Oss 2010-2011
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Nieuw Tilburgs drankje : Hullie Gullie
“Lekker voor Hullie en ook voor Gullie”. Met deze slogan bracht het
Tilburgse T Drinks onlangs een Chocoladelikeur op de markt
met de naam Hullie Gullie. Wie een 0,5 Liter fles koopt kan genieten van
een likeur die smaakt naar chocolade en praline. Een Hullie Gullie heeft
een alcoholpromillage van 22%. Op het etiket staat een afbeelding
van een hullygully. De hullygully was op de Tilburgse kermis een
bekende attractie die op zijn Tilburgs werd uitgesproken als “ hullie
gullie” . In ons land reist er geen hullygully meer op de kermis. In België
reizen nog twee exemplaren. Hieronder ziet u twee foto’s van
hullygully’s die in de jaren zeventig te bewonderen waren in Zwolle.

Apollo sinds 1966
Sinds 1966 reist de familie Wuyts in België met de Apollo. De Apollo is
een vliegtuigmolen. Niet alleen kinderen maar ook volwassenen kunnen
door de lucht vliegen in een fraaie vliegtuig. Bij onze zuiderburen is er
nog maar een grote vliegtuigmolen op de reis net als in ons land.
Hieronder vind u twee foto’s van deze grote vliegtuigmolen op de kermis
van Mol Millegem in 2010.
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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-adres webmaster@kermisvantoen.eu.
Bezoek ook onze Stichting websites op :
www.kermisvantoen.nl
www.kermishistorie.nl
www.kermiscultuur.nl
Met dank aan Hennie van Oers
Eindredactie Nieuwsbrief : Godrie Spijkers,
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