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Het is mei en onze kermisexpo in Tilburg begint achter 
de schermen steeds meer vorm te krijgen met  het 
maken en onderhouden van contacten, verzamelen  
van materiaal en andere voorbereidingen. We gaan er 
voor om weer een mooie expo te presenteren ! 16 t/m 25 
juli is het Paleis-Raadhuis in Tilburg the place to be ! 

 
Verwacht : boek over stoomcarrousels 
In deze Nieuwsbrief ziet u in het plaatje rechts 
een eerste preview van een boek dat dit jaar 
uitgebracht gaat worden. Hennie van Oers heeft  
gedetailleerd over de stoomcarrousels en de geschiedenis  
er van geschreven. Samen met Bert van Houten werkt  
Hennie hard om het boek drukklaar te maken. Meer  
informatie en gegevens als titel en releasedatum vind u in  
onze komende nieuwsbrieven.   

 
Kermis van toen Zwolle 
Het begint bijna een traditie te worden dat er elke 
maand weer een kermisgeschiedenis wordt toegevoegd 
aan www.kermisvantoen.  Afgelopen maand is er begonnen 
met de kermis van Zwolle. De afbeelding hiernaast is 
een foto van dhr. Nico Rampen-van Nieff in zijn eigen 
bootjesmolen op de kermis van Zwolle. Naast de bekende 
kapitein van de bootjesmolen op de kermis was hij een fervente 
fotograaf. Enkele van zijn vele kermisfoto’s zijn op de sites van  
onze stichting  te vinden.  
 
Skyrocket 
De Skyrocket klinkt als een vliegtuigmolen toch werd deze 
naam gebruikt bij een achtbaan. Over de Skyrocket maar 
ook over de Karimata, de vlammende rakettoren en veel meer 
is te lezen op de website www.kermishistorie.nl 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
Showtime 
In Amsterdam ging in 2004 de attractie ‘Sensation’ in première. 
De familie Boesvelt reisde met deze attractie in ons land. De 
attractie werd verkocht aan  de Duitse exploitant Piontek. De  
‘Sensation’ kreeg een nieuwe naam en wel ‘Showtime’.   
Sinds dit jaar is de ‘Showtime’ op reis in Nederland. 
Exploitant v.d. Tol reist sinds kort met de Showtime. 
De attractie was onlangs op de kermis van Waalwijk  
te bewonderen. 
 
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.   
 
 
 
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 sites op :  
www.kermiscultuur.nl 
www.kermishistorie.nl 
www.kermisvantoen.nl 
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