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Juni 2010 en we zitten al weer midden in het kermisseizoen 
van 2010.  Volgende maand is de grootste kermis van  
Nederland en wel de Tilburgse Kermis. Ook dit jaar belooft 
deze kermis weer een top-editie te worden met attracties 
als achtbaan ‘Testrecke’, de nostalgische kermis én  
natuurlijk onze Kermisexpo in het Paleis-Raadhuis 
 

 
Kermisexpo Tilburg : “Kermis op Stoom”. 
Tijdens de Tilburgse Kermis van 16 t/m 25 juli zal 
Stichting Kermis-Cultuur Nederland weer een expositie 
organiseren in het Paleis-Raadhuis in opdracht van  
Gemeente Tilburg. Waar buiten het Paleis-Raadhuis  
o.a. de rups zijn rondjes draait op de nostalgische kermis 
zal ook binnen de kermis uit het verleden tot leven komen. 
Onze expositie heeft dit jaar als thema ‘kermis op stoom’.    
De tijd van de stoomcarrousels komt  weer tot leven met  
miniatuurmodellen, oude foto’s en kermisattributen.  
De expositie belooft erg interessant te worden.  
In de nieuwsbrief van juli zullen we u uitvoerig  
over onze expositie informeren.   

 
Vincents Tekenlokaal 
In het Paleis-Raadhuis waar onze kermisexpo in Tilburg 
plaats vind is ook Vincents Tekenlokaal te vinden. In 
het rijke verleden van het Paleis-Raadhuis was het gebouw 
ook een Rijks HBS.  De beroemde Vincent van Gogh heeft 
op deze HBS gestudeerd. Het Tilburgs Stadsmuseum heeft 
in een deel van het Paleis-Raadhuis ‘Vincents Tekenlokaal’ 
ingericht. Tijdens de kermisexpo kunnen bezoekers van onze  
kermisexpo ook Vincents Tekenlokaal bezoeken.  Vincents 
Tekenlokaal is open van 13.00-16.00 van dinsdag tot en met 
zondag. De entree van Vincents Tekenlokaal is twee 
euro. (foto’s : Pix4Profs/Jan Stads)  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
  
Zilveren bruidspaar 
Half mei vierde de voorzitter van onze Stichting,  
Arno de Kort,  zijn 25-jarig huwelijksfeest.  Arno en Els 
de Kort vierden hun zilveren bruiloft in een gezellige 
kermissfeer. Namens de Stichting werd een passende 
attentie aangeboden aan het zilveren bruidspaar door 
vice-voorzitter Bert van Houten 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trip ontwikkelingen 
Autoscooter, Draaimolen, Grijpkranen, Gebakkraam 
en Nougatkraam. Deze attracties zijn op bijna elke 
kermis wel te vinden. De laatste jaren lijkt daar een attractie 
bij te komen in dit basisrijtje en wel de trip. Op bijna elke 
kermis is tegenwoordig wel een exemplaar van dit 
attractietype te vinden.  Een van de laatste aanwinsten in ons 
land op het gebied van de trips is de ‘Crazy Dancer’  
van de firma VOF Bartelds-Witzand.  Ook de Freestyle 
van exploitant Romenken is dit jaar op reis gegaan.  In  
België heeft de Shaker een nieuwe eigenaar gekregen en 
wel dhr. Roger van Gorp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Kermis van Toen – Amsterdam 
 
Amsterdam, de stad waar alles kan. 
Maggie Macneal had met dit lied een grote 
songfestivalhit te pakken 30 jaar 
geleden. Veel verder in de Amsterdamse 
geschiedenis was er op de Botermarkt in 
1736 kermis.  Met dit jaar begint de 
Kermisgeschiedenis van Amsterdam 
op de website www.kermisvantoen.nl. 
De Botermarkt maar ook andere pleinen 
in Amsterdam komen volop in beeld in 
bijna 275 jaar kermisgeschiedenis. 

  
  
 
  

 
 
 

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 
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