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Oktober 2010
Het einde van het kermisseizoen 2010 heeft nog
een maand te gaan. Het kermisseizoen 2010
zal de boeken ingaan als een niet al te florissant
jaar voor de inkomens van exploitanten. Op veel
kermissen valt de publieke belangstelling tegen.
Vanwege de economische situatie houden veel
mensen hun hand op hun knip. Economische
situatie of niet, u kunt weer genieten van een gratis
nieuwsbrief van Stichting Kermis-Cultuur met
allerlei wetenswaardigheden over de kermis.
Michaëldag kermis Sint-Michielsgestel
Op 27 september jl. organiseerde Stichting de Gestelse
Pomp haar vijfde Michaëldag in Sint-Michielsgestel.
Dit jaar was deze stichting erin geslaagd om een nostalgische
spiegeltent te plaatsen. In samenwerking met het gilde
Sint Antonis en Sinte Barbara werden er een aantal activiteiten
georganiseerd waaronder de Michaëldag. Noot de Kort
presenteerde een programma op zijn eigen bekende manier
met interviews, film en de nodige humor. Een keur aan
gasten kwamen voorbij waaronder Leny Paashuis. Deze bejaarde
dame exploiteerde vroeger een danstent. Het publiek was
enthousiast over haar bijdrage. Ook spiegeltentbouwer
Marc Verhoeven, draaimolenexploitant Johan Paashuis en
Kermiscultuurders Hennie van Oers en Piet Winkelmolen werden
geïnterviewd. Tijdens de pauze mocht iedereen die dat maar
wilde rondjes draaien in de draaimolen van Johan
Paashuis. Iets waar velen dankbaar gebruik van maakten
waaronder de hele gilde. Als verrassingsact traden ook nog de
Zwoelie Troelies op. Stichting Kermis-Cultuur had voor de hele
duur van de kermis een kleine expositie ingericht in de
spiegeltent. Deze kleine expo bestond uit een
miniatuurdraaimolen, foto’s en attributen met als thema
spiegeltenten. Er was volop belangstelling voor deze kleine expo.
Stichting Kermis-Cultuur kijkt met plezier terug op de
samenwerking met Stichting de Gestelse Pomp. Voor
een foto-impressie kunt u terecht op de website
www.kermisvantoen.nl

Rupsbaan première
De rupsbaan is een populaire attractie waarvan
in ons land vele exemplaren rondreizen. Hoewel de
rups soms als een nostalgische attractie wordt ervaren
is dit attractietype nog volop te zien op de kermis.
Op de kermis van Bladel beleefde zelfs een nieuwe
rupsbaan zijn première. Het betreft een tweede
rupsbaan voor kermisondernemer Jägers.

Hesselse Poepjèè
Jaren geleden ging de Hesselse Poepjèè in première op
Winterland Hasselt. Net als ‘Le Grand Carrousel Maastricht’
is deze carrousel gebouwd door het Italiaanse Bertazzon en
in eigendom van dhr. Ropers. De Hesselse Poepjèè
beleefde tijdens de kermis van Oss zijn Nederlandse
kermisdebuut.
Calypso keert terug op de kermis
In Nederland reizen nog een aantal calypso’s. Met
name op kleine dorpskermissen is dit attractietype te vinden.
Sinds dit jaar is de calypso van exploitant Wijnants op reis
gegaan. Deze attractie reisde in het verleden onder
de exploitanten M. Meijer (foto linksonder) en later v.d.
Corput (foto rechtsonder) en kwam uiteindelijk terecht in
pretpark Drouwenerzand. De attractie werd door het park
weer verkocht aan de familie Wijnants en na een renovatie is
deze Calypso sinds dit jaar weer terug op de kermis (foto
rechts)

Nieuw kermisboek over Hengelose kermis:
Een droomwereld in de metaalstad
Op dinsdag 14 september vond in het Historisch
Museum te Hengelo onder grote belangstelling de
presentatie plaats van het boek: “EEN
DROOMWERELD IN DE METAALSTAD”. Het
boek is geschreven door Helmig Kleerebezem die
al van kinds af aan erg geïnteresseerd is in alles
wat maar met kermis te maken heeft. Het boek
beschrijft uitvoerig de geschiedenis van de
Hengelose kermis en de exploitanten die daar hun
domicilie hebben. Bij het begin van de presentatie
werd een korte inleiding gehouden door Drs. Karel
Loeff, die op boeiende wijze een stukje van de
omvangrijke kermishistorie de revue liet passeren.
Hierna werd het eerste exemplaar overhandigd
aan burgemeester Drs. F.A.M. Kerckhaert. Na de
presentatie volgde nog de officiële van de
kermisexpositie in het Historisch Museum. De
expositie met als titel: De Hengelose Kermis duurt
nog tot 14 oktober. Het nieuwe kermisboek (ISBN
978-90-6289-634-9) heeft een formaat van
230x300 mm en telt 240 bladzijden en honderden
Illustraties. Verder is het gebonden in hard cover.
De prijs bedraagt € 37,50. Onder andere verkrijgbaar
bij : http://www.boekhandelbroekhuis.nl.
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
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