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Stichting Kermis-Cultuur wenst u van harte
welkom op onze kermisexpositie van 20
t/m 29 juli in het Paleis te Tilburg. Het laatste
nieuws rondom deze kermisexpositie vindt u
natuurlijk in deze nieuwsbrief.
Maar natuurlijk ook weer veel andere
wetenswaardigheden en nieuwtjes.

Boekje Carl Frei
Het Breda’s museum heeft onlangs een
kermisorgel verworven. Dit kermisorgel
is gebouwd door Carl Frei die in Breda
van 1920 tot 1945 een orgelfabriek had.
Het boekje meet 30 x 24, is geïllustreerd
in kleur en kent 24 bladzijdes. Het boekje
Is verkrijgbaar via de website
www.breda-museum.org

Donuts en Stroopwafels
Exploitant Piet Brunselaar timmert
hard aan de weg met zijn verkoopzaken
en spelvermaak. Zijn laatste aanwinst
is een fraaie verkoopzaak. Op de kermis
van Roermond werden daar lekkere
donuts en stroopwafels verkocht.
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Kermisexpositie 2012 Tilburg
Op het moment van het schrijven van
deze nieuwsbrief worden de laatste voorbereidingen
getroffen voor de kermisexpositie in Tilburg. Centraal
staan dit jaar ‘Kermis by Night’, de Act ‘Het Zwevend
Meisje’, Kermistransport en het unieke boek over
stoomcarrousels dat tijdens de kermisexpositie op 21 juli
om 14.00 gepresenteerd gaat worden.

In Nederland is er nog een stoomcarrousel en
wel in de Efteling. De attractie staat er al
decennia op haar plek. Toch zal deze attractie
een hoofdrol gaan spelen bij de presentatie
van het boek in Tilburg. In een uitstekende
samenwerking met de Efteling heeft Stichting
Kermis-Cultuur filmopnames gemaakt
van deze attractie. Het resultaat kunt u
bewonderen tijdens de presentatie en zal
daarna gedurende de hele expositie nog te
bewonderen zijn. Hoofdrollen zijn natuurlijk voor
de stoomcarroussel en de auteur van het
stoomcarrouselboek Hennie van Oers.

Elders is er hard gewerkt om oude L’Autopède
wagens te restaureren. Het resultaat zal te
bewonderen zijn op de kermisexpositie.
Ook heeft het zwevend meisje nog de laatste
zweeftestvluchten uitgevoerd en zijn alle lampjes
gecontroleerd van de miniatuurattracties
die onderdeel uitmaken van ‘Kermis By Night’.
Verder in de nieuwsbrief vindt u informatie over
de deelexpositie Historisch Kermistransport.
En u weet : u bent van harte welkom in Tilburg
op onzeKermisexpositie.
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Nieuw op de kermis
Gebakkraam Pullens
De Familie Pullens is bekend van hun
nougatkramen en aquablastas.
De laatste aanwinst is een gebakkraam
die onlangs te vinden was op de kermis
van Haaren.
Spiderman Air Maxx Dotremont
Niet alleen in Nederland reizen er sinds
kort drie attracties van het type spiderman.
Ook bij onze zuiderburen reist een spiderman.
Op de kermis van Antwerpen
was dit vuurrode exemplaar met de naam
‘Air Maxx’ van exploitant Dotremont te
bewonderen.

Suikerspin Hoving-Maasakkers
De familie Hoving-Maasakkers presenteert
hun laatste aanwinst in de vorm van
een suikerspin. Deze wagen waarop we
John Travolta en Olivia Newton-John zien in
Grease deed voorheen dienst als kassawagen
van een hullygully en is recentelijk compleet
vernieuwd en omgebouwd naar een suikerspin.
Opgooizweefmolen in Hartje Brabant
Opgooizweefmolens reizen vooral regionaal
in het noorden van het land. Tot grote verbazing
blijkt die vlieger niet meer op te gaan toen
we Kaatsheuvel bezochten. Op de kermis van
Kaatsheuvel stond een fraaie opgooizweefmolen.
We zijn benieuwd of er meer opgooizweefmolens
te zien zijn in het zuiden in de toekomst.
.
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Expositie historisch kermistransport :
(door Marcel van der Sluis)
Tijdens de expo is er een deeltentoonstelling over historisch
kermistransport. In een van de zalen op de begane grond is een tijdlijn
van kermistransport door de jaren heen te zien. Beginnend met paard en
pakwagen naar de 1e vrachtwagens met vaak massieve wielen. Na de
2e wereld oorlog zijn er bijna geen transportmiddelen en de
kermismensen pakken de draad weer op met veelal vracht- en
aanhangwagens uit de militaire dumps. In de jaren '60 komen er steeds
meer vracht en pakwagens op de kermis en deze trend zet zich door
naar het heden met vaak zeer speciale en zware voertuigen voor
spectaculaire attracties. De tijdlijn laat zo'n 300 foto's zien van pakweg
de jaren '30 tot '90, waar de uitschuifbare woonwagens al een attractie
opzich waren. Iedere foto is voorzien van zoveel mogelijk info zoals :
merk, type, bouwjaar, exploitant en attractie. In de zaal zullen een vijftal
vitrines gevuld worden met kermistransport miniaturen in de schaal 1:50
door Willem Kruijer. Sublieme modellen met prachtige details, geven de
foto tentoonstelling nog
een extra dimensie.
Daarnaast is er vanwege
de locatie tijdens kermis
Tilburg en de band die de
stichting met Tilburg
heeft, in de gang van het
raadhuis-paleis een
kleine tentoonstelling
over kermistransport in
Tilburg. Op een 6 tal
fotoschotten zijn foto's
van kermis transport in Tilburg door de jaren heen te zien. Voor de
liefhebbers herkenbare oude transporten op historische locaties in
Tilburg, zoals bijvoorbeeld de Mercedes van de Turbo Polyp voor
superdisco The Talk op de Heuvel.
Als laatste is er een overzicht van oude kermisvrachtwagens die nog
actief zijn of in bezit van kermis exploitanten. Een expo die het bezoek
meer dan de moeite waard is !
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Historisch kermistransport :
Op de website historisch-kermistransport zijn er de afgelopen periode
diverse nieuwe exploitanten pagina's bijgekomen en aanvullingen bij
andere exploitanten. De maanden juli en augustus zullen nog gebruikt
worden voor verdere aanvullingen bij de exploitanten. Daarna zullen de
kermissen in Nederland de aandacht gaan krijgen met fraaie
transportupdates. Zit nog fraai materiaal aan te komen. En met het
lopende seizoen worden er weer vele nieuwe, nog oud te worden foto's
aan het archief toegevoegd.

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 Breda’s Museum, Piet
Brunselaar, Marcel van der Sluis,
De Efteling, Hennie van Oers en Piet Winkelmolen.
Eindredactie Nieuwsbrief : Godrie Spijkers,
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