Stichting Kermis-Cultuur
Nieuwsbrief juni 2011
De zesde nieuwsbrief van 2011 en dat
betekent dat we binnenkort in het tweede
gedeelte van 2011 komen. Ook in deze
nieuwsbrief vindt u weer allerlei interessante
onderwerpen over Stichting Kermis-Cultuur
en de kermis. Inclusief aankondigingen van
kermisboeken en een kermisexpositie.
Kermismatinee in Esch
Tijdens de kermis van Esch werden de bewoners
van bejaardenhuis St. Jozef getrakteerd op een
kermisoptreden. De bewoners hadden het best
naar hun zin. De miniatuur draaimolen en
miniatuur zweefmolen draaiden vrolijk hun
rondjes met de muziek van “Smartlappenstel Ria
en Bert Punt en Nl”. Ook werden de bewoners op
lekkere oliebollen getrakteerd. Het was een
geslaagde kermismatinee in Esch.
Stoomcarrouselboek
Het boek over Stoomcarroussels dat
door Hennie van Oers geschreven is
zal niet klaar zijn met de Tilburgse kermis van
2011. Bert van Houten heeft wegens
langdurige oogproblemen de layout van het
boek niet af kunnen werken. Peter
Winkelmolen, die in juli hoopt af te studeren
in de ICT, neemt de layout over. Peter
heeft inmiddels het eerste hoofdstuk
afgewerkt en hij vindt het een hele eer
om dit boek tot een goed einde te brengen.
Naar waarschijnlijkheid gaat het boek in het
laatste kwartaal van 2011 gepresenteerd
worden.
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Autopede boek
Op veel draaimolens en babysporten,
kom je ze tegen : brandweerwagens, busjes,
tractoren, tanks en vliegende schotels.
Een bekende leverancier van deze attributen
is Autopede. Piet Winkelmolen is een expert
op het gebied van deze attributen. Piet
verzamelt deze attributen en repareert ze
waar nodig. Piet is zo bezeten van deze
attributen dat hij besloten heeft een boek
te schrijven over de Autopede fabriek en de
vele modellen die verschenen zijn. Het
boek wordt najaar 2011 verwacht.
Nieuw front spiegeltent Marc Verhoeven
De spiegeltent van Marc Verhoeven heeft een nieuw front gekregen. Het
schilderwerk is uitgevoerd door de Slovaakse schilderes
D. Behun. P. Behun zorgde voor de afwerking. Vanaf april 2011 reist
Marc Verhoeven met dit nieuwe front dat nog niet geheel af is. Boven de
ingang moet nog een luifel komen met de naam. Marc hoopt dit
binnenkort gerealiseerd te hebben.
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Kermis Jubileum Expo 2011
Van 22 tot en met 31 juli is het weer zover.
In het Paleis-Raadhuis van Tilburg organiseert
Stichting Kermis-Cultuur in opdracht van
Gemeente Tilburg een kermisexpositie. Wij
gaan voor de tiende keer een kermisexpositie
organiseren in opdracht van de gemeente
Tilburg. De eerste twee exposities waren in
een voormalig bankgebouw op de Heuvel,
vervolgens twee kermisexposities in de
fietsenkelder van “ de Katterug” en vervolgens
zes jaar aaneen in het historische PaleisRaadhuis. Reden genoeg om komende
expositie te benoemen als Jubileum expo.
Bert van Houten organiseert deze expositie
en is naar eigen zeggen al bijna rond met
exposanten. De expositie zal weer twee
etages omvatten met natuurlijk veel modellen,
foto’s en attributen.

Kermishistorie.nl stopt voorlopig
De website www.kermishistorie.nl stopt
voorlopig. Dit liet Frans van Halem ,
de webmaster van www.kermishistorie.nl
weten. De site stopt omdat dhr. Jan Sas is
overleden op 21 mei jl. Jan Sas was de
sitebuilder en bewerkte de foto’s van de
website. Frans van Halem gaat komende tijd
onderzoeken of de website door zal gaan
met publicaties.
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Mit freundlichen grussen aus Krefeld….
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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, Piet Winkelmolen,
Marc Verhoeven en Frans van Halem.
Overname alleen na schriftelijke toestemming.
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