Stichting Kermis-Cultuur
Nieuwsbrief mei 2011
De vijfde Nieuwsbrief van 2011 ligt
al weer voor u. En de naam ‘Nieuwsbrief
doet haar naam eer aan want er is ook
dit keer weer volop nieuws te melden.
Afgelopen maand kwamen er een aantal attracties
bij op de Nederlandse kermis.
Daarnaast ook aandacht voor nostalgie in
deze nieuwsbrief.
50 Jaar familie Eckelboom in Rumpt
Op 2 april vierde de familie Eckelboom
feest in de vorm van een open dag omdat zij 50
jaar geleden in Rumpt zijn gaan wonen.
Sindsdien is het bedrijf steeds meer uitgebreid
en werd zelfs een van de allergrootste
kermisbedrijven in ons land. Vorig jaar werd de
Piet Maes prijs postuum uitgereikt aan Karel
Eckelboom die zeer veel voor dit kermis bedrijf
én de Nederlandse kermis betekent heeft.
Tijdens de feestelijkheden in Rumpt kreeg de
familie Eckelboom een attentie aangeboden van
Stichting Kermis-Cultuur.
Nieuwe attractie : Inversion XXL
Sinds kort is de Inversion XXL te bewonderen
op de Nederlandse kermis. Een attractie
voor echte waaghalzen. Voor mensen
die snel misselijk worden het advies om
zeker niet in te stappen als je net oliebollen
op hebt. De Inversion XXL van exploitant
Ordelman wordt dit jaar o.a. nog verwacht op
Fun Future, Geleander kermis, de Tilburgse
kermis en de kermissen van Best en Oosterhout.
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Foto-collage : 50 jaar familie Eckelboom in Rumpt
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Nieuwe attractie : Kindertwister
De kermis van Waalwijk had een première.
De kindertwister van de familie
Sterrenberg-Geven ging op deze kermis in
première. In vliegtuigen en helikopters maken
kinderen een avontuurlijk reisje. De attractie
wordt dit jaar o.a. nog verwacht op de
hemelvaart kermis van Hoogerheide, de
pinksterkermis van Tiel en de kermis van Son.

Prinses Paulina
Op de redactie van deze nieuwsbrief kwam
een oproep binnen van Mark Traa :
“Boekauteur zoekt informatie over optredens
van Paulina Musters (alias 'Prinses Paulina')
op kermissen in Nederland en België,
eind negentiende eeuw. Ik zou o.a. graag
willen weten waar en wanneer ze optrad”.
Weet u deze informatie dan graag contact
Opnemen met Mark Traa op e-mailadres :
marktraa@planet.nl

Buitenlands bezoek
In Nederland reizen tientallen autoscooters
rond in allerlei uitvoeringen. Een heel
enkele keer is er ook wel eens een
exemplaar uit Duitsland of België te
bewonderen op een Nederlandse kermis.
Op de voorjaarskermis van Assen stond
onlangs de Autodiscothek van de Duitse
exploitant Strothenke.
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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
Met dank aan Piet Winkelmolen (foto’s) ,
familie Eckelboom en Mark Traa.
Eindredactie Nieuwsbrief : Godrie Spijkers.
Overname alleen na schriftelijke toestemming.
© Stichting Kermis-Cultuur Nederland
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