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Nog zo’n 1,5 maand en Stichting Kermis-Cultuur opent haar expo tijdens 
de Tilburgse Kermis.  Een expositie waar u van harte welkom bent.  In 
de nieuwsbrief van juli en op www.kermiscultuur.nl zal de recentste 
informatie gegeven worden over deze kermisexpositie. 
In deze nieuwsbrief zoals vanouds veel nieuws uit de wereld van de 
kermis en haar rijke geschiedenis heden en nu. Achter de schermen 
wordt er door het team hard gewerkt om een mooie expositie neer te 
zetten in Tilburg. In de nieuwsbrief van juli zal de actueelste informatie 
staan over de kermisexpositie in Tilburg. 

 

 

Kermis Etten-Leur 

 
Van 29 juni tot en met 4 juli vindt 
de kermis van Etten-Leur plaats. 
Net als vorig jaar wordt er door 
kermisliefhebber Hans Meesters 
in samenwerking met de 
gemeente Etten-leur een 
kermisexpositie georganiseerd in 
hotel “Het Witte Paard”. Er zullen 
o.a. miniatuurkermissen te zien 
zijn. Ook de act ‘het meisje 
zonder hoofd’ van Stichting 
Kermis-Cultuur is te zien op deze 
tentoonstelling onder leiding van 
boniseur Jan de Graaf.  



 

2 

 

 

 

 

 

Kermisboek Deventer 

 

Nog tot en met 10 juni vindt de 

zomerkermis van Deventer plaats. Op 2 

juni verscheen het unieke fotoboek 

‘Kermis in Deventer’ 

  

 

 
De Deventer kermis is een uniek fenomeen met een rijke historie, dat 
nog niet was voorzien van een eigen publicatie. Het kleurrijke boek 
‘Kermis in Deventer’ brengt daar verandering in. Het geeft met veel 
beeldmateriaal en smeuïge anekdotes een inkijk in de kermis van de 
jaren twintig tot nu. De rode draad van het boek vormt de fotocollectie 
van Nico van Rampen-Van Nieff, die na zijn overlijden in 1992 enkele 
duizenden kermisfoto’s naliet. 
 
 
De Deventer auteur Alied van der Meer tekende voor het boek een 
aantal mooie uitspraken op uit de monden van fanatieke 
kermisbezoekers. Ook sprak zij met diverse leden van diverse Deventer 
kermisfamilies: Kers, De Weijer, Albers, afgewisseld met de grappige 
anekdotes van entertainer Tonny Leerink, kermisgoeroe Bertus Donks 
en de naar eigen zeggen in een Deventer kermiswagen geboren Doortje 
Bakker-Westenberg.  
 
Hennie van Oers van de Stichting Kermis-Cultuur beschrijft de 
geschiedenis van de Deventer kermis. Ook Frans van Halem, oud-
voorzitter van Stichting Kermis-Cultuur  heeft geholpen met het boek. 
 
 
De historische foto’s en prachtige tekstbijdragen maken ‘Kermis in 
Deventer’ tot een bijzondere publicatie. Corps9, de uitgever van boeken 
die betrekking hebben op de historie van Deventer en omgeving, ziet in 
Kermis in Deventer ‘het leukste Deventer cadeauboek van deze zomer’. 
 
 
De prijs van het boek is 14,95. Het boekje is te bestellen op de website 
van  http://www.boekhandelpraamstra.nl/  
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Enkele foto’s uit het boek over de kermis van Deventer : 
1950 (Cortina Bob), 1971 (De eerste Polyp op de Nederlandse kermis), 
1985 (Poffertjeskraam van Beekvelt) en 2011 Eendjes Vangen. 
 
Jaarmarkt Lage-Mierde 
Op 8 juli is er van 10.00 tot 17.00 een  
Jaarmarkt in Lage-Mierde.  
Op deze jaarmarkt zal ook Bert van Houten  
aanwezig zijn met zijn miniatuurkermis.  
 
 
Nostalgische kermis Venray 
Van 3 tot 8 augustus 2012 vindt de  
Venrayse kermis plaats. Dit jaar is er ook  
ook een nostalgische kermis plaats met  
o.a. luchtschommels en een  
zweefmolen.  Om de sfeer te vergroten  
zullen bij  de nostalgische kermis in  
rondom gelegen etalages L’Autopede  
attributen te zien zijn van Piet Winkelmolen. 
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Historisch kermistransport. 
 
Door Marcel van der Sluis 
  
De afgelopen weken hebben de vrachtwagenmerken en woon / 
pakwagens een stevige update gehad op www.historisch-
kermistransport.nl . De komende tijd krijgen de exploitanten de aandacht. 
In de "werkvoorraad" zitten nog ruim 100 exploitanten en een veelvoud 
aan foto's. Door de vele foto's die in het archief zitten, ontstaan de 
fraaiste overzichten over langere tijd van een bepaalde 
exploitant. Voorbeelden hier van online zijn : Tony Reemer - Knubben 
autoscooter, L.H. Korten - Nies / J.H.W. Korten autoscooter Bumper 
Cars, H.F. Por - Bakker autoscooter,  F. Ropers / Cordes - enterprise en 
P. Hoefnagels - draaimolen. Als er minimaal 4 foto's beschikbaar zijn van 
een exploitant, komt er een pagina online. Ik maak een uitzondering met 
minder foto's bij een bijzonder transport. Verder streef ik er naar om een 
zo compleet plaatje te laten zien, dus de vrachtwagens, pakwagens, 
woonwagens en de attractie. Om een idee hiervan te geven, hieronder 
een deel van het wagenpark door de jaren heen van J.A. Kramer Vet 
autoscooter - Reeuwijk.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 

De hoofdpagina is al aangepast naar indeling op alfabetische volgorde 
van de achternaam exploitant. Ook zet ik voortaan op iedere pagina 
wanneer er een laatste update is geweest. Wellicht zal er t.z.t. een 
indeling nodig zijn naar het soort vermaak zaak. Iedere aanvulling in de 
vorm van info en foto's is welkom. Er is ook nog het nodige scanwerk te 
doen dankzij Atze Lubach. De site blijft in beweging.  
  
In de Truckstar hebben een aantal interviews gestaan met kermis 
exploitanten. Een hiervan was met Frits Hoefnagels uit Bakel. Dit artikel 
is als maandfoto en komt groot t.z.t. op de pagina van Frits Hoefnagels 
op de site. Het artikel stond in 1994 in Truckstar. 
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Grote draaimolen familie Duijts-Eckelboom 
 
 
Op de Nostalgische kermis van Tilburg 
zal de familie Duijts-Eckelboom present 
zijn met hun grote carrousel. Deze attractie 
is sinds enkele jaren in het bezit van 
de familie en is zeer grondig onder handen 
genomen. Een extra reden om de Tilburgse 
kermis te bezoeken naast de Kermisexpositie 
van Stichting Kermis-Cultuur. Maar daarover 
alles in de nieuwsbrief van juli. 
 
Orgel Carl Frei 
Op 10 juni presenteert het Breda’s museum 
een nieuwe aanwinst en wel een orgel 
van Carl Frei. Dankzij de Vereniging Vrienden 
van Breda’s Museum  is een origineel orgel 
aangekocht.  Frei produceerde zijn orgels 
in Breda en was een wereldberoemd orgelbouwer. 
 
 
 
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  Hans Meesters, Corps 9 
Publishers, Martin van Gisbergen, 
Piet Winkelmolen, Marcel van der Sluis 
en Breda’s museum. 
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