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Oktober 2012 en dat betekent dat kermisseizoen 2012 er weer bijna 
opzit helaas.  Nu de bladeren van de bomen vallen is het tijd om ons op 
te maken voor opnieuw veel kermispret in deze nieuwsbrief. Wij wensen 
u veel leesplezier. 
  
 
“Nieuwe luchtschommel” 
Op de kermis van Venray beleefde de 
Nostalgische Luchtschommel van exploitant  
Coen van de Corput haar “première”.  Met 
de komst van deze luchtschommel hebben  
we er in ons land er weer een fraaie 
nostalgische attractie er bij. 
 
 
 
 
Rups van exploitant Damen 
Exploitant Damen heeft verschillende 
nostalgische attracties. Afgelopen jaar 
zijn daar een rupsbaan, een vlindermolen 
en luchtschommels aan toegevoegd. 
De rupsbaan reisde voorheen onder 
exploitant Eijkemans. 
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De kleine keizer 
Naast het boek van Prinses Paulina is er 
eerder dit jaar een boek verschenen over 
de kleinste man ter wereld. Het boek is  
geschreven naar het  levens verhaal van  
Gerrit Keizer (1874-1946). Het boek is in 
roman  vorm  met enkele fictieve figuren, 
maar het verhaal van Gerrit Keizer en zijn 
moeder zijn beschreven naar ware 
gebeurtenissen. 
  
De dwerg Gerrit Keizer wordt vanaf zijn 
zesde op kermissen tentoongesteld als 
een zeldzaam natuurwonder. 
Op zijn veertiende 80 cm lang lokt een 
impresario hem naar Amerika. Zijn 
moeder weet van niets, maar als Gerrit 
haar schrijft dat hij in een New Yorks  
museum wegkwijnt , komt zij hem redden. 
 
Boek:  De kleine keizer 
Schrijver :Jan van der Mast 
Uitgeverij : Nw Adam' 
ISBN: 978 90 468 12167 
Prijs: € 18.95 
 
 
Diefstal 
 
Tijdens de kermis van Sint-Michielsgestel 
stonden de miniatuurattracties van Bert 
van Houten in de spiegeltent opgesteld. 
Minder leuk is dat een van de vier  
beeldjes op de luchtschommel gestolen is. 
Het beeldje was een engel. De dief heeft 
alleen het beeld zelf mee, de vleugels 
bleven achter. Bert van Houten is erg 
ontdaan van de diefstal en hoopt dat de 
engel terugkomt. 
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Benefietdag voor Villa Pardoes van De Vijf Zintuigen 
 
 
 
Op 14 oktober organiseert De Vijf Zintuigen een 
benefietdag voor Villa Pardoes in het kader van 
haar 12,5-jarig bestaan. Op deze benefietdag 
zal ook een tentoonstelling zijn die gericht is op 
de Efteling attractie ‘Vermolen’s Carrousel’.  Er 
hangen posters met daarop het verhaal van de 
carroussel en er zal een paard van Lex 
Lemmens tentoongesteld zijn. Ook zal er een 
documentaire te zien zijn over het terughalen  
Van deze carroussel naar Nederland door Han  
Vermolen en Lex Lemmens. 
 
Naast  deze tentoonstelling wordt er op deze dag 
ook een grote Anton Pieck en Eftelingbeurs 
gehouden. Er is een documentaire over Ton van 
de Ven. Ton van de Ven was de rechterhand van 
Anton Pieck en zette na het overlijden van Anton 
Pieck zijn werk voort. 
 
Last but not least is er een sprookjesachtige 
theatershow met daarin nummers die afgelopen 
jaren in de Sprookjesshows en musicals te horen 
waren. Een cast van 50 mensen werkt hieraan 
mee.    
 
Stichting Kermis-Cultuur zal meewerken aan de 
Benefietdag.  De Stichting heeft fotomateriaal 
en attributen van de  carrousel beschikbaar 
gesteld voor de tentoonstelling over 
‘Vermolen’s Carrousel’.  
 
 
De benefietdag wordt gehouden op 14 oktober in de Vorste Vennen in 
Drunen. Voor meer informatie over kaartverkoop kunt u terecht op  
www.benefietdag.nl 
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Move-it 
De Move-it van exploitant Leander is na enkele jaren afwezigheid 
op de Nederlandse kermis weer terug op reis in ons land. De attractie 
reisde afgelopen jaren in het buitenland. 
 
 
 
De nieuwsbrief is gemaakt ter promotie van Stichting Kermis-Cultuur en 
de activiteiten van deze stichting. Daarnaast zal er aandacht besteed 
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-mail-adres webmaster@kermisvantoen.eu. 
 
Bezoek ook onze Stichting websites op : 
www.kermiscultuur.nl  
www.historisch-kermistransport.nl  
www.kermishistorie.nl  
 
Met dank aan Jan de Graaf, Bert van Houten 
en Marwin van de Hoeve (organisator  
Benefietdag Villa Pardoes)  
Eindredactie nieuwsbrief : Godrie Spijkers. 
© 2012 Stichting Kermis-Cultuur Nederland 


