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Stichting Kermis-Cultuur 

 

Nieuwsbrief maart 2011 

 
Maart 2011 en dat betekent dat er 
een nieuw kermisseizoen gestart is. 
Ook in 2011 zal Stichting Kermis-Cultuur 
actief zijn. Zo wordt er gewerkt aan 
het drukklaar maken van een boek over 
stoomcarroussels geschreven door 
Hennie van Oers. En er zit meer in de pen 
maar dat hoort u ongetwijfeld in een van komende 
nieuwsbrieven.  
  
 
Tilburgse kermis 2011 
XXL, Shake, Magic, Experience, Heartbreaker, 
Infinity, Inversion XXL, Max Booster. Allemaal 
futuristische namen van attracties die de Tilburgse 
Kermis van 22 tot en met 31 juli aandoen.  Ook dit 
jaar beloofd Nederlands grootste kermis weer 
spectaculair te worden. Stichting Kermis-Cultuur en 
gemeente Tilburg zijn in overleg met elkaar om te 
kijken of er ook dit jaar weer een kermisexpositie 
gehouden gaat worden. Natuurlijk houden wij u op 
de hoogte van ontwikkelingen 
 
 
Concertavond Museum Speelklok 
Liefhebbers van mechanische instrumenten  
(zoals orgels) kunnen op 1 april genieten 
van de jaarlijkse concertavond in Museum 
Speelklok. In bijna alle museumzalen en in het 
museum café spelen. Kleurrijke instrumenten uit de  
collectie van het musem. 
Voor meer informatie : www.museumspeelklok.nl 
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Kermisseizoen 2011 begonnen 
 
Maart 2011 en dat betekent dat het kermisseizoen 2011 begonnen is. 
In februari waren er al enkele kermissen zoals een indoor-kermis in 
Apeldoorn en in België een kermis in Mol-Achterbos. Hieronder vindt u 
twee afbeeldingen van laatstgenoemde kermis. 
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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 
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.kermisvantoen.nl 
www.kermishistorie.nl 
www.kermiscultuur.nl 
 
 
Met dank aan Hennie van Oers, Bert van Houten 
en Museum Speelklok. 
Eindredactie Nieuwsbrief : Godrie Spijkers, 
© Stichting Kermis-Cultuur Nederland  
 


