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Maart roert zijn staart
Na een koude en lange winter wordt het voorjaar.
Tijd om te genieten van de eerste kermissen in
het nieuwe kermisseizoen. En bij een nieuwe
kermisseizoen horen ook nieuwe attracties zoals de
Experience. Maar natuurlijk is er ook aandacht voor
allerlei interessante wetenswaardigheden voor de
kermisliefhebber in deze nieuwsbrief.

www.kermishistorie.nl
Frans van Halem en Hennie van Oers zorgen elke week
voor interessante informatie over kermisattracties,
hun eigenaren en kermishistorie op de website
www.kermishistorie.nl Al vele attracties hebben een plaatsje
gehad en er ligt nog heel wat interessant materiaal op de
plank. Recentelijk verschenen artikelen over de Rups van
Galle, de Africa-show, de familie Bul en kinderattractie
‘Frolic’.
Dordrecht op kermisvantoen
Op de website www.kermisvantoen.nl is begonnen aan een
nieuwe kermisgeschiedenis. De geschiedenis van Dordrecht
begint op deze website in 1890. Van dat jaar zien we een
verpachtingslijst waarop attracties als ‘oliekoeken’, ‘theater’
en ‘panorama’. Allerlei verpachtingsadvertenties en verslagen
komen voorbij over de rijke geschiedenis van de Dordtse kermis.
Kermisorgels
In Nederland reizen nog enkele kermisattracties die voorzien zijn
van een kermisorgel. Kermisorgels, maar zeker ook vele andere
automatisch spelende muziekinstrumenten zijn te zien in het
Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement in Utrecht.
Voor meer informatie : www.museumspeelklok.nl

Bert van Houten on-line
Op 20 en 21 februari stond modelbouwer Bert van Houten met
zijn miniaturen in de Zeelandhallen in Goes. 12.000 bezoekers
kwamen naar de modelbouwshow. Dit staat te lezen op de
nieuwe eigen website van Bert van Houten. Deze website is te
vinden op http://www.123website.nl/Bert-van-Houten-entertainment/
Naast foto’s van Bert zijn miniatuurkermis staat er ook informatie
over het smartlappenduo Bert en Ria op deze website.
Nieuw in 2010 : Experience
De eerste kermissen van dit jaar zijn al weer achter de rug met
carnavalskermissen en de indoor-kermis in Apeldoorn. Een
nieuw jaar betekent vaak ook nieuwe attracties. Op de
carnavalskermis van Roermond stond de Experience van de
familie v.d. Marel. De Experience is gebouwd door het
Nederlandse KMG. Na jaren afwezigheid reist er dit jaar
weer een Experience in ons land.
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 deze nieuwsbrief,
aanvullingen of verbeteringen dan kunt u altijd contact met ons opnemen
via e-mail-adres webmaster@kermisvantoen.eu.
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