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In Nederland is het kermisseizoen afgelopen. 
Dit wil niet zeggen dat er helemaal geen kermissen meer 
zijn dit jaar. In enkele plaatsen in Limburg 
zijn er nog kleine kermissen in november.  U kunt echter 
ook genieten van een expositie van het werk van Jaap 
Oudes in het Markiezenhof Historisch Centrum te Bergen op 
Zoom. In deze nieuwsbrief ook minder goede berichten. 
Stichting Kermis-Cultuur ontving twee overlijdensberichten 
van mensen waar de stichting een goede band mee had.   
  
 
Frans Smulders overleden  
Begin oktober kregen we bericht dat Frans Smulders was 
overleden.  Frans Smulders is op 5 oktober begraven. Frans 
Smulders was met zijn miniatuurmodellen altijd de grote 
trekpleister op de eerste kermisexpo’s  
van onze stichting. Een polyp, enterprise, achtbaan, 
autoscooter en een raketbaan waren enkele van de 
imposante modellen die hij gebouwd heeft. Wegens 
gezondheidsredenen was Frans Smulders  
gedwongen te stoppen met zijn hobby. Op onze 
kermisexpositie tijdens de Tilburgse kermis mochten we  
hem nog begroeten toen hij onze expo bezocht. Zijn  
modellen zijn voor iedereen nog steeds te zien in het  
Züricher Spielzeugmuseum in het Zwitserse Zürich. 
    
Dochter Piet Maes overleden  
Tijdens de kermisexpositie in Tilburg werd de Piet Maes prijs 
uitgereikt door Stichting Kermis-Cultuur. Traditioneel zijn daarbij 
ook familieleden van wijlen Piet Maes daarbij aanwezig.  
In oktober kregen wij het bericht dat Elly Maes, dochter van Piet 
Maes, op 6 oktober was overleden. 
 
Stichting Kermis-Cultuur heeft de nabestaanden van zowel 
Frans Smulders als Elly Maes gecondoleerd. 
 
 

 
      



Fotocollage ter herinnering aan Frans Smulders 
 

 

 



22e Expo Trains & Modelisme in Ciney (België). 
 
Van 11 tot en met 14 november vindt de 22e Expo  
Trains & Modelisme plaats in het Belgische Ciney. 
Deze modelexpositie is elke dag open van 9.30 tot 18.30 uur.  
Modeltreinen, modelvliegtuigen, miniatuurcircussen 
en poppenhuizen uit o.a. België, Nederland en Duitsland 
zijn te zien op deze expo. Ook een miniatuurkermis is  
present. Ook dit jaar zal Bert van Houten weer present  
zijn met zijn fraaie modellen. Voor meer informatie :  
http://www.expo-tm.be/nl/default.asp 
 
Jaap Oudes, Reusachtig & Zwierig 
 
Van 15 oktober 2010 tot en met 2 februari 2011 
is de tentoonstelling “Jaap Oudes, Reusachtig & 
Zwierig”  te zien in het Markiezenhof Historisch 
Centrum te Bergen op Zoom.   In samenwerking met 
de Stichting Dirk en Jaap Oudes organiseert het 
Markiezenhof Historisch Centrum deze  
tentoonstelling. De expositie laat circa vijfendertig 
tekeningen zien waarin het thema stadsreuzen en 
kermissen centraal staat. Jaap Oudes (1926-1996) 
was een authentiek en bijzonder kunstenaar uit 
Alkmaar. Hij tekende al wat hij in zijn directe 
omgeving waarnam. Geïnspireerd door Pieter Bru 
Bruegel en het boek Pallieter van Felix Timmermans, 
begon hij  met tekenen. De mensen die hij ontmoette 
en de verhalen die hij hoorde werden verwerkt in zijn 
tekeningen. Het alledaagse leven in al zijn bonte 
verscheidenheid vond zijn weerslag in Oudes talrijke 
potloodtekeningen. Optochten van reuzen, de kermis, 
het Bourgondische Franse en Vlaamse leven kregen 
een plaats in zijn kleurrijke wonderbaarlijke wereld. 
Met kermissen in een geheel eigen stijl bracht Jaap  
Oudes kermiscultuur in beeld. Draaimolens en  
carrousels  floreerden als middelpunt in zijn tekeningen.  
Zijn werken zijn verbonden met folklore, verhalen,  
feest en ritueel. Het is fantasie en werkelijkheid  
tegelijkertijd, overleving gemengd met eigen  
waarneming. De tentoonstelling sluit nauw aan bij  
het Kermismuseum van Het Markiezenhof.   
 
Adresgegevens :  
Het Markiezenhof Historisch Centrum 
Steenbergsestraat 8,  
Bergen op Zoom,  
0164 277077,  
www.markiezenhof.nl 
Geopend dinsdag t/m zondag van 11.00 t/m 17.00 uur 
Entree volwassenen € 7,50, kinderen 6 t/m 12 jaar € 4,00,  
museumjaarkaart en kinderen t/m 5 jaar gratis.  
 



 
 
Shake 
 
Er zijn exploitanten die met hun attractie vooral 
buiten Nederland reizen.  Een voorbeeld hiervan is 
de Shake van exploitant Frenken.  Echter op de kermis 
van Weert was deze attractie weer in ons land te zien. 
Volop met vuurwerk en ander spektakel. 
 
 
 
 
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.kermiscultuur.nl 
www.kermishistorie.nl 
www.kermisvantoen.nl 
 
Met dank aan Hennie van Oers, Bert van Houten,  
Marc Schellekens en het  Markiezenhof Historisch Centrum 
Foto’s : Markiezenhof Historisch Centrum,  
Hennie van Oers en Godrie Spijkers   
Eindredactie Nieuwsbrief : Godrie Spijkers, 
© Stichting Kermis-Cultuur Nederland  


