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September 2012 en dat betekent dat we over 
de helft zijn van het kermisseizoen.  Nog 
twee maanden kermispret en dan wordt 
het rustiger doordat de winterstop intreedt. 
Achter de schermen wordt er al gewerkt 
aan seizoen 2013. Maar voorlopig is het nog 
twee maanden volop genieten van de kermissen.  
 
Bubbeltjes Thee 
Op de kermissen is voeding uit alle 
windstreken te vinden.  Italiaanse pizza’s, 
Vietnamese loempia’s of  Belgische friet zijn 
maar enkele voorbeelden daarvan.  Sinds de 
kermis van Oisterwijk is ook Taiwan present 
op het gebied van kermislekkernijen met 
‘Bubble Tea’.  Er zijn verschillende varianten 
ontwikkeld van deze drank. Bubble Tea is het 
beste te omschrijven als thee gemixt met 
siroop en stukjes vruchten (oftewel de 
bubbles). 
 
Jumper Maxx 
Exploitant Ordelman is een van de drie 
Nederlandse exploitanten die dit jaar voor 
het eerst met een Spiderman attractie in ons 
land is gaan reizen. De Jumper Maxx valt 
op door zijn groen-rode  kleurstelling. Op de 
kermis van Valkenswaard was deze attractie 
te bewonderen.  Ook in Tilburg en Roermond 
kon er volop genoten worden van deze 
attractie met draaiende gondels.  
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Nieuw kermisboek : Altijd feest! 
‘Altijd Feest!’ vertelt de geschiedenis van de 
spiegeltenten en van de familie Klessens die al 
vier generaties lang spiegeltenten bouwt en 
koestert. 
Het boek is te bestellen via de website van de 
familie Klessens : www.spiegeltent.be door het 
invullen van een formulier.  Het boek kost 25 Euro 
exclusief 10 Euro verzendkosten van België naar 
Nederland. 
Het boek is ook verkrijgbaar bij de familie 
Klessens in Malle, de spiegeltent in de 
Klaterstraat te Rijkevorsel (op donderdag- en 
zondagnamiddag) en bij ‘Bakkerij-Koffiehuis den 
Hert’  in Wechelderzande. 
 
“Benefietdag Villa Pardoes”  
De Efteling website de Vijf Zintuigen 
organiseert in oktober een 
benefietbijeenkomst in het  
voormalig Autotron in Drunen ten bate van 
Villa Pardoes. Het hoofdthema is de 
carroussel van Vermolen die nu in de 
Efteling staat.  Hennie van Oers van 
Stichting Kermiscultuur  heeft foto’s geleverd  
voor deze expositie. Ook de voormalige  
eigenaar  Johan Vermolen heeft zijn  
medewerking toegezegd.  Daarnaast is er 
van 15-22  september een on-line veiling.  
Han Vermolen  heeft voor deze veiling een 
polyester carrouselpaard ter beschikking 
gesteld.  Voor alle informatie : 
www.vijfzintuigen.nl en www.benefietdag.nl 
 
Kermis Weert 
Tijdens de kermis van Weert van 28 
september tot 3 oktober vindt er een 
kermisexpositie plaats in het Jacob van 
Horne museum. Deze expositie is elke dag 
geopend van 14.00 tot 17.00.  Verschillende 
modelkermissen zijn er te bewonderen.  
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Foto’s Kermisexpositie en Nostalgische Kermis Oisterwijk 2012 
 
De kermisexpositie van Stichting Kermis-Cultuur in samenwerking met 
Kermisexpo was een groot succes.  Burgemeester Hans Jansen, 
winnaar Piet Maes Prijs 2012, onthaalde de Stichting Kermis-Cultuur 
gastvrij in het Oisterwijkse Paleis-Raadhuis tijdens de Oisterwijkse 
Nostalgische kermis.                              

 
 

                              
 

                              
 

                               



 

4 

 

 

 
                             
Kermis en Michaëldag  in Sint-Michielsgestel 
 
Van 21 tot en met 25 september is 
het kermis in Sint-Michielsgestel. 
 
Op vrijdag wordt er gestart met 
“proefdraaien”  in de spiegeltent met 
Dj’s Noot en Peer de Kort.  
Op zaterdag om 16.00 wordt de 
kermis officieel geopend door de 
jeugdburgemeester waarna een 
speciaal kermisconcert verzorgd 
wordt door Harmonie St. Michaël.  Op 
zondagmiddag zorgen de “Oldtimers”  
voor muziek. 
 
Op maandag 24 september vindt 
tijdens de kermis van Sint-
Michielsgestel wederom de 
Michaëldag plaats in de nostalgische 
spiegeltent. Ook dit jaar is er volop 
aandacht voor allerlei kermisthema’s 
en zal Stichting Kermis-Cultuur 
medewerking geven aan dit 
evenement.  Dit jaar wordt er tijdens 
deze  Michaëldag  een ludieke “kermiskoers”  
gehouden over het kermisterrein waar de  
dorpspomp speciaal voor deze dag bier  
zal laten  stromen. De route van de koers  
zal ook dwars door de spiegeltent gaan. 
 
Het thema van de Michaëldag is dit jaar 
“kermis en rijden”  in al haar facetten. 
De steile wand, de botsauto’s maar ook 
stoomcarrousels passeren de revue. Ook 
is er aandacht voor Prinses Paulina, het 
kleinste mensje ter wereld dat vroeger op 
de kermis te zien was.  
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Kermis en Michaëldag  
in Sint-Michielsgestel (vervolg) 
 
Optredens van 100% Katoen en de 
“Toppers”  zorgen voor muzikale 
bijdrages.  De Michaëldag start om 10.00 
uur. De toegang is gratis. 
 
Op dinsdag is het vanaf 11.00 dansen met 
Triple-X. In de avond is er dan kermis variété 
met uitsluitend Gestelse artiesten.  
Muziek, een buut, een act en een variété-
nummer zorgen dan voor een cultureel 
verantwoord programma. 
 
Voor meer informatie : 
http://www.degestelsepomp.nl/ 
 
 
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  : 
Familie Klessens,  
De Gesselse Pomp,  
Organisatie Benefietdag Villa Pardoes, 
Gemeente Oisterwijk, 
Hennie van Oers, 
Bert van Houten. 
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