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16 t/m 25 juli vindt de grootste kermis plaats van de Benelux 
in de Tilburgse binnenstad.  In het Paleis-Raadhuis van 
de gemeente Tilburg houdt Stichting Kermis-Cultuur 
haar expositie ‘Kermis op Stoom’.  De expositie is voor 
iedereen gratis te bezoeken.  
 
 
Kermis op Stoom 
Kermis op stoom is de naam van de kermisexpositie 
die Stichting Kermis-Cultuur dit jaar organiseert tijdens 
de Tilburgse kermis. De bezoeker van onze kermisexpositie 
kan genieten van het rijke verleden van de kermissen. 
Miniaturen, foto’s en attributen brengen de kermis van toen 
tot leven.  Een tijd waarin attracties werden aangedreven 
door stoomkracht.  Komt dat zien, komt dat meemaken ! 

 
Wie krijgt de vijfde Piet Maes-prijs ? 
Piet Maes was een kermisliefhebber pur sang. Hij wist 
de kermis als geen ander te promoten. Bijvoorbeeld met 
rondleidingen over de Tilburgse kermis.  Piet Maes 
overleed op 84-jarige leeftijd in 2005. Sinds 2006 wordt 
jaarlijks de Piet Maes-prijs uitgereikt aan iemand die  
de kermis op een succesvolle wijze promoot. De eerste 
winnaars waren Frans van Halem, Ton Vialle en Peter Roufs. 
De vierde Piet Maes-prijs werd in 2009 uitgereikt aan 
Lauran Wijffels (foto links). Op vrijdagmiddag 16 juli zal  
bij de opening  van de kermisexpositie bekend worden  
gemaakt wie de vijfde Piet Maes-prijs krijgt.  
 
Preview en inschrijvingen nieuw kermisboek  
Hennie van Oers heeft het boek ‘Kermiscultuur 
uit het rijke verleden - Stoomcarrousels in Nederland’ 
geschreven.  Het boek gaat over de Nederlandse 
stoomcarrousels en zij zullen in alle details en facetten 
behandeld  worden. Samen met Bert van Houten heeft  
Hennie van Oers afgelopen periode hard gewerkt om dit boek 
op tijd gereed te hebben vóór onze kermisexpo. Helaas gaat 
dit toch niet lukken en zal het boek later dit jaar gepresenteerd 
worden. Wel zal een preview bekeken worden op onze 
kermisexpo. Belangstellenden kunnen zich inschrijven met 
korting op het boek. 

 



 
Openingstijden Kermisexpositie 
De expositie in Tilburg vindt plaats in het Paleis-Raadhuis  
van de gemeente Tilburg nabij de Nostalgische kermis.  
Vrijdagmiddag 16 juli om 17.00 uur is de officiële opening  
van de Kermisexpo met uitreiking van de Piet Maes prijs. 
De expositie is daarna tot met zondag 25 juli elke dag  
voor iedereen gratis te bezoeken van 13.00 tot 23.00 uur. 
De expositie is gratis toegankelijk! 
 
Wat is er te zien op deze kermisexpo? 
Het thema ‘kermis op stoom’ zal uitgebeeld worden door 
kermisminiaturen, kermisdecoraties, vitrines en fotopanelen. 
De prachtige modellen van Bert van Houten, Toon van 
Gestel, Wim Verduijn en Adrie van Heerden zijn te  
bewonderen. Jan de Graaf zorgt er voor dat ook de fraaie  
carrousel van de fam. van Meteren en de kermismodellen  
van Kunze  te bewonderen zien zijn op deze expositie. 
 
Basisschool Helen Parkhust 
Basisschool Helen Parkhust uit Tilburg vierde op 1 april haar  
25 jarige jubileum. Tijdens de feestweek werden er door  
de leerlingen van deze school kermismodellen gebouwd  
in een wedstrijd. De drie winnende modellen zijn te zien zijn  
op de kermisexpo van Stichting Kermis-Cultuur. De 
winnende modellen zijn een zweefmolen (groep 3), de 
botsauto's (groep 3) en het reuzenrad (groep 7). 
 
Foto’s, vitrines, decoraties en film  
Hennie van Oers en Martin van Gisbergen zijn de foto-experts 
binnen Stichting Kermis-Cultuur. Hennie van Oers heeft een 
interessante selectie gemaakt  uit de archieven van de 
Stichting. Natuurlijk staan de foto’s in het teken van het thema 
van dit jaar. Piet Winkelmolen zorgt voor decoratie. Natuurlijk  
zijn ook de lachspiegels dit jaar present.  Op de boven- 
verdieping zullen er kermisvideofilms getoond worden in de 
videozaal. Een van deze films zal de film ‘Kermis In Tilburg’ 
zijn die Remy Vlek vorig jaar opgenomen heeft op de Tilburgse 
kermis. Deze film is gedurende de Tilburgse kermis te zien in 
de Must See bioscoop. Een dvd van deze film zal ook te koop 
zijn op de kermisexpo. De trailer van deze film is reeds te zien 
op de website www.kermisvantoen.nl. Het gebruik van de 
filmzaal is onder voorbehoud vanwege activiteiten van de 
gemeente Tilburg. 
  
 
 
 



 
Verkoop 
Tijdens de expositie zullen ook kermisboeken, video’s en dergelijk  
materiaal te koop zijn. Helaas is het nieuwe boek over de  
stoomcarrousels nog niet gereed maar wel kunnen mensen zich  
met korting inschrijven voor dit boek. Ook kan een proefexemplaar  
ingezien worden.  
 
Het bestuur van Stichting Kermis-Cultuur wenst u een prettige 
Tilburgse Kermis en Kermisexpositie toe.  
We wensen onze voorzitter Arno de Kort een spoedig herstel. 
 
Nieuwsbrief gemist? 
Heeft u een van onze nieuwsbrieven gemist ? 
Sinds kort zijn onze vorige nieuwsbrieven ook 
te zien op onze website www.kermiscultuur.nl  in 
de rubriek activiteiten.   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.kermiscultuur.nl 
www.kermishistorie.nl 
www.kermisvantoen.nl 
 
Foto’s : Marc Schellekens, Hennie van Oers, 
Godrie Spijkers en Bert van Houten.  
Met dank aan Wim Verduyn. 
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