Stichting Kermis-Cultuur
Nieuwsbrief januari 2011
Stichting Kermis-Cultuur wenst u een gezond, en
gelukkig 2011. We hopen natuurlijk dat u veel
kermisplezier zal hebben in 2011. Een nieuw jaar
betekent ook nieuwe ontwikkelingen. De eerste
nieuwsbrief van 2011 staat daarom in het teken
van het thema ‘ nieuw’

Zwevend meisje
Stichting Kermis-Cultuur is in het bezit van de act
‘meisje zonder hoofd’ (foto links). Deze dame
heeft sinds kort gezelschap gekregen van een
tweede dame : het zwevende meisje. Deze act is
sinds kort in het bezit van Stichting KermisCultuur. Het is de bedoeling dat deze act in 2011
door onze Stichting gepresenteerd wordt.
Natuurlijk wordt u op de hoogte gehouden
wanneer deze act te zien zal zijn. Met het meisje
zonder hoofd en het zwevend meisje wil Stichting
Kermis-Cultuur het bijna verdwenen kijkwerk
behouden.

Chaos
We gaan meteen verder met een van de
noviteiten op de Nederlandse kermissen voor
2011. Begin januari komt de Chaos naar
Nederland. Dhr. Toon van de Weerdt gaat met
deze attractie reizen. De attractie-afmetingen
zijn 17 bij 12 meter met een vluchthoogte van
22 meter. De attractie wordt geladen op 2
opleggers van 16 meter. De attractie is
gebouwd bij het Nederlandse KMG te Neede.
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Heartbreaker
In 2009 stond er bij de European Attractions
Show, die gehouden werd in de Rai in
Amsterdam, een Heartbreaker. Het zelfde
exemplaar was in december 2010 op Utrecht
Kerstland te zien waarmee de Heartbreaker
voor het eerst te zien was op een Nederlandse
kermis. Exploitant Bartelds gaat reizen met
de Heartbreaker.
Inversion XXL
Een spectaculaire attractie beloofd de
Inversion XXL te worden. De familie Ordelman
presenteert de Inversion XXL op de
Nederlandse kermis. Met de Inversion XXL
komt er ook weer een nieuw attractietype in
ons land bij. Deze attractie heeft een hoogte
van 45 meter. De attractie bestaat uit een
arm die 360 graden verticaal ronddraait.
Aan deze arm hangt een kruis dat
ronddraait met 4 gondels. Deze gondels
kunnen ook weer draaien.
Venezia Labyrinth en waterballen
In vakbladen als de Kermisgids waren
afgelopen weken volop advertenties te
vinden van nieuwe attracties.
Glazen Doolhof ‘Atlantis’ van Ank en
Dirk Arjaans krijgt een restyle en
gaat ‘Venezia Labyrinth’ heten.
Verder werd de 80-meter hoge Mission
Space aangekondigd door de familie Kroon en
komt er een basketballspel bij de heer
Moonen. Er komt een nieuwe frites en snack
kraam bij VOF Koldewijn-Elsinga en er kan
over water gelopen worden in doorzichtige
ballen in ‘ Walking Waterballs’ bij Lutgens-van
Reeken Vof. Dat beloofd veel waterpret voor
2011.
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Een foto-impressie van Utrecht Kerstland 2010
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Boek over stoomcarroussels
Tijdens de kermisexpositie in Tilburg
‘ kermis op stoom’ had Stichting KermisCultuur een boek over de Nederlandse
stoomcarroussels willen presenteren.
Bestuurslid Hennie van Oers heeft dit boek
geschreven en hij heeft veel materiaal over de
Nederlandse stoomcarroussels verzameld
Tijdens de kermisexpo in Tilburgwas al een
een drukproef van een paar pagina’s te zien.
De lay-out van het boek wordt door Bert
van Houten gemaakt. Bert heeft afgelopen
maanden oogproblemen gehad waardoor
de lay-out is blijven liggen. Bert gaat weer
aan de slag met het boek. Wij hopen het boek
nu zomer 2011 te kunnen presenteren.
Amsterdam
Amsterdam kent jaarlijks vele kermissen.
Volgend jaar zijner twee bijzondere kermissen.
De al eerder aangekondigde culturele kermis
was oorspronkelijk gepland in november vorig
jaar. Door diverse omstandigheden ging dit
niet door en is deze culturele kermis nu
voorzien voor voorjaar 2011. Meer gegevens
zijn nog niet bekend. Daarnaast is in
Amsterdam ‘City of Fun’ aangekondigd van 27
mei tot en met 19 juni De organisatie verwacht
de spectaculaire achtbaan‘ Hollenblitz’,
loopattractie ‘ The Tower’ en spookhuis
‘ Daemonium’. Allen komen uit Duitsland
Winterland Oss
Liefhebbers van schaatsen en winterplezier
Kunnen nog tot en met 9 januari terecht in
Winterland Oss. Een fraaie rupsbaan en een
draaimolen maken deel uit van dit evenement.
Voor meer informatie kunt u op internet
terecht op website : www.winterland-oss.nl.
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Bestuur Stichting Kermis-Cultuur
Sinds kort is het bestuur van Stichting KermisCultuur uitgebreid met Marc Verhoeven. Het
bestuur van Stichting Kermis-Cultuur
bestaat nu uit voorzitter Arno de Kort, vicevoorzitter Bert van Houten, secretaris Piet
Winkelmolen, penningmeester Jan de Graaf en
bestuursleden Hennie van Oers, Martin van
Gisbergen, Marc Schellekens, Godrie Spijkers,
Marc Verhoeven en Ton Vialle.
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 Toon van de Weerdt, Albert
Ordelman, Albertjan Bartelds en Winterland Oss.
Eindredactie Nieuwsbrief : Godrie Spijkers,
© Stichting Kermis-Cultuur Nederland
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