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De negende maand van het jaar is bekend als 
de herfstmaand. In deze maand is al duidelijk 
te merken dat de dagen korter worden en de nachten  
langer. Ook het einde van het kermisseizoen 2010  
begint in zicht te komen. Er is in september en oktober  
nog volop kermisplezier met grote kermissen als  Weert,  
Leiden, Sittard, Breda en Venlo. Maar ook op veel kleine  
kermissen is er nog volop te genieten van het  
Cultuurverschijnsel kermis. En dat zal zeker gelden voor 
de kermis in Sint-Michielstestel. 
 
Spiegeltent op kermis Sint-Michielsgestel   
Als uitbreiding van hun jaarlijkse Michaëldag is Stichting de  
Gestelse Pomp er in geslaagd een nostalgische spiegeltent te  
arrangeren voor de kermis in Sint-Michielsgestel. Deze kermis 
vindt plaats in het laatste weekend van september. In nauwe 
samenwerking met het gilde Sint Anthonis en Sinte Barbara 
zullen er een aantal activiteiten in en om de tent 
georganiseerd worden met zowel een hoog cultuurhistorisch 
gehalte als een Bourgondisch gehalte. De spiegeltent opent 
vrijdagavond 24 september om 20.00 uur en is tot en met 28 
september dagelijks geopend. In de spiegeltent is ook een 
permanente tentoonstelling van Stichting Kermiscultuur 
Nederland te zien over spiegeltenten, kermis in het algemeen 
en in het bijzonder de Gestelse kermis.. Elke dag zal er 
muziek zijn, speciaal voor 40 plussers. Bovendien zal het 
koningschieten van het gilde dat één maal in de vier jaar 
gehouden wordt in de buurt van de spiegeltent plaatsvinden.  
 
Kermismatinee in Sint-Michielsgestel 
Op maandag 27 september vindt ’s-morgens in Sint-
Michielsgestel voor de vijfde keer de kermismatinee plaats. 
Deze kermismatinee wordt georganiseerd door Stichting de 
Gestelse Pomp. De Michaëlsdag start om 10.30 in de 
spiegeltent. De spiegeltent is open om 10.00 uur. Aan de 
kermismatinee werken de nodige kermisdeskundigen aan 
mee. Noot de Kort presenteert het programma dat bestaat 
uit interviews, foto’s en reportages.  Leny Paashuis, 
een dame die vroeger nog een danstent uitgebaat heeft 
is een van de gasten. Andere gasten zijn kermishobbyist 
Piet Winkelmolen, mondiaal kermisbezoeker Lauran Wijffels 
en turbo-polypfanaat Maikel van Hoof.  Verder zullen 
Dorpsdichter Gé van Berkel, Spiegeltentbouwer Marc 
Verhoeven, Draaimolenexploitant Johan Paashuis en het 
Gestelse Gilde hun medewerking geven. De toegang is gratis! 



Culturele kermis in Amsterdam 
De Bovak, de ESU en het Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur zijn druk bezig om een Culturele kermis 
te organiseren. Onder voorbehoud zal deze culture kermis 
medio november 2010 gehouden worden in Amsterdam. .  
Het evenement wordt georganiseerd als afsluiting van het 
Jaar van de Tradities. Hierbij zullen ook enkele kermis- 
attracties aanwezig zijn.  
 
 
 
Kermis van Toen : Groningen 
Kermisstad Groningen is afgelopen maand toegevoegd 
aan de website www.kermisvantoen.nl.  De geschiedenis 
van Groningen toont aan dat ook steden in het noorden 
van ons land een interessante en rijke kermisgeschiedenis 
hebben.  
 
 
 
 
Vertraging boek stoomcarroussels 
Het nog te verschijnen boek over Stoomcarroussels in 
Nederland dat geschreven is door Hennie van Oers krijgt  
een lay-out van Bert van Houten. Helaas zorgen de 
oogproblemen van Bert er voor dat het uitbrengen en de 
officiële presentatie van het boek enige vertraging op zal 
gaan lopen.  Natuurlijk wordt u op de hoogte gehouden van de 
stand van zaken rondom het uitbrengen van het boek.  
 
 
 
 
  
Kermisexpositie in Roosendaal 
Nog tot en met donderdag 9 september wordt er een  
Miniatuurkermis tentoonstelling gehouden in Roosendaal.  
De tentoonstelling is geopend van 13 tot 21 uur 
En is te vinden in het voormalige Essent gebouw 
aan het Kadeplein in Roosendaal. 
Exposanten zijn Hans Snoek, Jan Boyen, Adrie 
Van Heerden en Jan de Graaf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modelbouwexpo Dordrecht 
Liefhebbers van modelkermissen kunnen hun hart ophalen 
Op 12 september in de Reeweghal in Dordrecht is er tijdens 
de modelspoor/auto beurs een kermismodelbouw-
tentoonstelling  te zien. De entree is 3 euro. Stichting 
Kermis-Cultuur is overigens niet present op deze 
tentoonstelling. 
 
 . 
 
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. Hebt 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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Eindredactie Nieuwsbrief : Godrie Spijkers, 
© Stichting Kermis-Cultuur Nederland  


