
1 

 

 

Stichting	Kermis-Cultuur	

 

Nieuwsbrief juli 2011 

 
Tijdens de Tilburgse kermis is het zover. 
De tiende kermisexpositie die georganiseerd 
wordt door Stichting Kermis-Cultuur in 
Tilburg. Daarom in deze Nieuwsbrief o.a. 
aandacht voor deze expositie. Natuurlijk 
bent u van harte welkom op deze jubileumexpo. 
  
 

Kermisdvd Weert zoals het was 

  

Weertenaar Math Ramakers heeft een 
DVD op de kermis gebracht over de kermis  
van Weert.  Math Ramakers heeft gespeurd 
in archieven om allerlei materiaal over de 
Weerter kermis te zoeken. Het resultaat 
Er van is een dvd met allerlei foto’s, 
filmfragementen en advertentieteksten.  
Voor meer informatie kijkt u op 
www.weertzoalshetwas.nl  
  
 
Mission Space 
Een van de nieuwste attracties op de 
Nederlandse kermissen is de Mission Space 
van de familie Kroon. Deze attractie is 
gebouwd bij KMG en behoort tot de grootste 
attracties die op dit ogenblik in ons land reizen. 
De attractie bestaat uit twee gondels die in de 
lucht gehesen worden.  Volgens 
opgave van de fabrikant zou dit 80 meter zijn. 
De hele attractie draait rond zodat bezoekers 
van deze spectaculaire attractie een 
sensationele hoge vlucht meemaken.  
De attractie zal ook te zien zijn op de  
komende Tilburgse kermis.  
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Vice-voorzitter gehuldigd 
 
 
Op 16 juni hield de gemeente Tilburg 
een kick-off-bijeenkomst van de 
Tilburgse kermis.  De vicevoorzitter 
van onze stichting, Dhr. Bert van 
Houten, werd verrast door de Tilburgse 
burgemeester Noordanus met de Tilburgse 
kermisonderscheiding. Bert organiseert de 
kermisexpositie en vertelde dat hij er samen 
met zijn 22 vrijwilligers er voor 120% er voor 
gaat om van de kermisexpositie een succes 
te maken. Bert ziet de kermisonderscheiding 
als een eer en draagt die op aan iedereen 
die de kermisexpositie ondersteunt tijdens 
de Tilburgse kermis.   
 
 
Jubileum Kermisexpositie  
Op dit ogenblik wordt er hard gewerkt 
aan de voorbereiding van de kermisexpositie 
van Stichting Kermis-Cultuur . Deze expositie 
vind plaats in het Paleis-Raadhuis 
van de gemeente Tilburg van 22 
tot en met 31 juli.  Binnenkort  zal 
een speciale  Nieuwsbrief verschijnen 
met alle informatie. De officiële opening 
zal plaatsvinden op zaterdag 23 juli met 
een inzegening door kermisaalmoezenier 
van Welzenes om 14.00 uur. 
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Miniatuurkermis in Etten-Leur 
Nog tot en met 6 juni kunnen liefhebbers 
van miniatuurkermissen terecht in het Witte 
Paard in Etten-Leur. Van 14.00 tot 23.00 zijn 
er  modellen van Hans Snoek, Jan de Graaf 
en Max Van de Wouw te bezichtigen.  Deze 
miniatuurkermis is een iniatief van Hans 
Meesters. Hij heeft een aantal jaren 
geleden het kermisboek ‘Zwaaien en zwieren 
rond de Moeierboom’  geschreven. 
 
Nostalgische kermis in Gemert 
Wie van nostalgische kermissen houdt kan 
van 16 tot en met 18 juli terecht bij het 
Boerenbontmuseum in Gemert. Een 
Luchtschommel, Draaimolen, Kop van jut, 
Zweefmolen, Ballengooi en Vliegbomspel 
zijn er te vinden.  Zaterdag is de kermis 
geopend van 18.00 tot 21.00 uur en zondag 
en maandag van 13.00 tot 21.00 uur. 
U betaalt toegang tot het museum en daarna 
slechts 10 eurocent per attractie.  Komt 
dat ziet, komt dat meemaken. 
  
Go Go Grand Prix 
Op de kermis van Helvoirt vond de vervroegde 
première plaats van de Go Go Grand Prix van 
exploitant Pullens. Vier deelnemers nemen 
het tegen elkaar op door te racen met 
auto’s op een miniatuurracebaan.  
  
 
 
 
Churros 
De familie Slappendel presenteerde onlangs 
een Churros-kraam. Churros is een spaanse 
snack die sinds een paar jaar ook op de 
Nederlandse kermissen te vinden is.  
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X-Factor Geysbregts-Kaplova 
Er reizen in Nederland en België veel 
Tropical Trips. “Lambada”  “Crazy Dance” 
of “X-Factory”  zijn enkele namen waaronder 
deze attracties reizen.  Een exemplaar 
dat onlangs is gaan reizen is de X-Factor  van 
de Belgische familie Geysbregts-Kaplova.  
 
Verwacht in nabije toekomst : 
--Een kermisboek over Autopede 
--Een kermisboek over Stoomcarroussels  
Meer hierover in toekomstige nieuwsbrieven. 
 
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 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-mailadres webmaster@kermisvantoen.eu. 
Bezoek ook onze Stichting websites op : 
www.kermisvantoen.nl 
www.kermishistorie.nl 
www.kermiscultuur.nl 
 
Eindredactie Nieuwsbrief : Godrie Spijkers. 
Met dank aan Bert van Houten, Math Ramakers, 
Marc Verhoeven en Hans Meesters 
Overname alleen na schriftelijke toestemming. 
© Stichting Kermis-Cultuur Nederland  


