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NIEUWSBRIEF  STICHTING KERMIS-CULTUUR 
 
4  September 2011 

  

Nog twee maanden dat we kunnen genieten 
van kermisseizoen 2011. Er komen nog 
de nodige kermissen aan in het hele land 
maar we zitten al over de helft van het  
kermisseizoen van 2011. Uw nieuwsbrief 
gaat echte gewoon het hele jaar door. 
  
 
 

Kermisboek : L’Autopede 

Op 26 september gaat het gebeuren. Het 
boek L’Autopede, 65 jaar Vlaamse 
draaimolen attributen’ wordt officieel 
gepresenteerd tijdens de kermismatinee in 
Sint-Michielsgestel. Dit boek is geschreven 
door kermisliefhebber Piet Winkelmolen. Piet 
kent veel ins- en outs van het bedrijf 
L’Autopede. Het boek is eind september 
verkrijgbaar via de websites 
www.kermiscultuur.nl en ook  
www.kermisvantoen.nl. Het boek is een must 
voor  liefhebbers van kermissen en ook voor 
bijvoorbeeld autoliefhebbers. De  
draaimolenattributen van L’Autopede zijn 
nog in veel kinderattracties in Nederland en 
België te vinden . Wie kent de 
brandweerwagens, sportwagens en 
vliegtuigjes niet ? Hele generaties hebben in 
een product van L’Autopede gezeten.  
Meer informatie over de kermismatinee kunt u 
vinden op website : http://www.degestelsepomp.nl/ 
 

Drakenkracht 

Nieuw dit jaar op de Belgische kermissen is 
de Dragon Force. Een 360 graden achtbaan-
looping waarin de bezoeker de wereld op zijn 
kop kan bekijken. Deze Superloops-attractie 
stond ook op Park Hilaria in Eindhoven en 
trok daar veel bekijks.  
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Kermisboek de Vos : Une vie Un Monde 
 
Onlangs verscheen een nieuw kermisboek. 
Het boek behandeld de geschiedenis 
van het legendarische bedrijf De Vos (DeVos) 
uit Gent. Deze firma is bekend vanwege de 
bouw van veel stoomcarrouselfronten en 
interieurs, draaimolens, autoscooters enz.  De 
tekst is In het frans en is geschreven door Erik 
de Vos. Ook voor wie de Franse taal niet 
beheerst is het boek een aanrader. Het boek 
heeft 128 pagina’s en is in eigen beheer 
uitgegeven. Er zijn slechts 150 
exemplaren van gedrukt. Mogelijk komt er bij 
voldoende belangstelling een tweede druk.    
   
 
 
Pak je kans jongeren 
Kermisorganisator Frans Stuy zet zich 
al jaren in om op de kermissen die hij 
organiseert  jongeren te betrekken. In 
plaats dat jongeren overlast  veroorzaken 
krijgen jongeren de kans om  
ervaring op te doen in de kermisbranche,  
horeca en beveiliging.  Jongeren met een  
achterstand op de arbeidsmarkt worden op  
deze manier geholpen.  Frans Stuy wil  
een familiepark gaan openen waar jongeren  
een opleidingsplek krijgen.  Een goed iniatief. 
 
Kermiskalender 
Afgelopen maanden heeft Michel Follet  
hard gewerkt om een kermiskalender 
uit te  brengen met taferelen van de 
Belgische kermis.  Vanaf 9 september 
zal de kermiskalender  verkrijgbaar zijn 
in de (Belgische) boekhandel  en op de  
kermissen van Leuven, Tongeren en 
Oudenaarde. In Nederland is de 
kalender  verkrijgbaar via AKO :  
http://www.ako.nl/product/9789460011078/roulez-roulez-michel-follet/ 
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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 
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.kermisvantoen.nl 
www.kermishistorie.nl 
www.kermiscultuur.nl 
 
 
 
Met dank aan Piet Winkelmolen,  
Michel Follet en Bert van Houten 
Eindredactie Nieuwsbrief : Godrie Spijkers, 
© Stichting Kermis-Cultuur Nederland  
 
 


