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INSPIRATIELOOS & SURROGAAT
Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,
Het is begin augustus. Her en der ‘vieren’ we kermis maar het overgrote deel van ons seizoen is hopeloos verloren. We staan er
dramatisch voor en de vooruitzichten zijn absoluut nog niet positief te noemen. Zowel niet qua aantal kermissen die wel doorgang
vinden, maar ook niet qua noodfonds voor de gehele branche en laat staan qua landelijke ontwikkeling van het corona-virus. Ik
merk dat het me al langere tijd veel moeite kost om positief te blijven in deze bizarre tijd. Het einde is helaas nog lang niet in zicht en
niemand weet hoe het kermisseizoen van 2021 eruit gaat zien…….
Wat had het ons allemaal een stuk rust opgeleverd en in een bepaalde vorm ook een stuk zekerheid wanneer politiek Den Haag
gehoor had gegeven aan ons dringende verzoek tot een noodfonds voor het Nederlandse kermisbedrijf. Vanwege de versoepeling
vanaf 1 juli jl. en het als verantwoordelijkheid ‘dumpen’ bij de 355 Nederlandse gemeenten zijn we als kermisbedrijf overgeleverd aan
een volledige willekeur van alle burgemeesters, waarbij ook de 25 veiligheidsregio's absoluut niet op alle fronten ‘meewerken’. In veel
gevallen overheerst de angst (mede dankzij de media).
De afgelopen weken worden bepaald door teleurstelling op teleurstelling. Toonaangevende kermissen gooien met een willekeur aan
argumenten de handdoek in de ring. Wie had ooit verwacht dat Park Hilaria in Eindhoven, die in haar huidige vorm al bijna Corona-proof is, compleet wordt afgeblazen, geen alternatief, totaal geen arbeidsterrein, alleen maar de illusie dat volgend jaar alles weer
normaal zal zijn en de kermis gewoon weer terugkomt…..
Persoonlijk heb ik daar mijn grote twijfels bij; het wordt nooit weer zoals het was! Ook voor 2021, met het verpachtingseizoen in aantocht, moeten we mijns inziens rekening houden met dan wel een ‘normale’ situatie maar ons (lees: alle organisatoren van kermissen)
ook absoluut voorbereiden op een concept waarbij maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid van kracht zijn. Wanneer
zelforganiserende gemeenten, stichtingen en verenigingen alsmede commerciële organisatoren dat niet gaan doen dan lopen alle
ruim 1400 kermissen wederom het risico te worden geannuleerd en staan bijna 1000 kermisfamilies nogmaals brodeloos langs de
kant van de weg…..
We moeten allemaal rekening houden met een zeer onzekere toekomst. Niks is meer vanzelfsprekend. Geen enkele kermis, groot of
klein! Wanneer er één ding is wat me altijd zal bijblijven na nu bijna 5 jaar werkzaam te zijn geweest als voorzitter van de BOVAK is
dat we continu moeten strijden voor het behoud van ons arbeidsterrein. Zo heftig en ingrijpend als deze periode is niet te bevatten.
Dat heeft bij ons allemaal zowel zakelijk als privé heel veel teweeggebracht.
Verschillen van mening of verschillen van inzicht hebben zakelijke relaties en collegialiteit meermaals op scherp gezet. De afgelopen maanden zijn er vriendschappen verloren gegaan en persoonlijk ben ik het vertrouwen in heel veel gemeenten en de politieke
betrouwbaarheid verloren.
Eerder noemde ik al Eindhoven maar in datzelfde rijtje kan ik ook Weert, Roosendaal, Oosterhout en Venray noemen. De eerste
gemeente die vroegtijdig acteerde op de veranderende situatie was Uden. Pascal Donkers durfde samen met het Udense College de
beslissing te nemen om de Mega Kermis Uden in een verruimde opzet te verplaatsen naar begin november. En een groot compliment verdient ook de gemeente Tilburg. Na de eerste succesvolle kermissen van Zevenaar (mede dankzij burgemeester Lucien van
Rijswijk) en Moergestel (mede dankzij burgemeester Hans Janssen) volgde onze nationale trots. Hoewel in sterk afgeslankte vorm
(55 i.p.v. 230 attracties) kon Tilburg haar inwoners en vakantiegangers toch een zomerkermis aanbieden. Hiervoor verdient het
kermisteam onder leiding van Jet van Baast, kermiswethouder Rolph Dols en burgemeester Theo Weterings een groot compliment.
Ondanks de 'zuigende' media (met name Omroep Brabant en het Brabants Dagblad) die voortdurend op zoek waren naar negatieve
berichtgeving, wist Tilburg steeds weer te overtuigen en heeft daarmee, met een kermis van dergelijke omvang in de buitenlucht,
wederom aangetoond dat veilig 'kermisvieren' met coronamaatregelen wel degelijk mogelijk is.
Blijf gezond. Zorg goed voor elkaar. Zodat we hopelijk volgend jaar samen het kermisfeest op een normale wijze weer mogen brengen door heel Nederland.
Hartelijke groet,
BOVAK - Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders
Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter
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Waar zijn ze gebleven?
door Atze J. Lubach & Willem J. Kruijer

Sietze Hilverda bezocht regelmatig Duitse kermissen. Zo ging
hij in 1988 naar de Bremer Freimarkt, de Gallimarkt in Leer en de
Kramermarkt in Oldenburg. Uit de vele foto’s die hij daar heeft
gemaakt hebben we een paar kiekjes van prachtige draaimolens
geselecteerd die we graag met u delen. .

Draaimolen van onbekende eigenaar

De oudste 2 ‘Etagenkarussell’ van Duitsland uit 1856. Eigenaar is
M. Stey uit Munchen

‘Die wilde Jagd’ op de bremer Freimarkt

Marchen Karussell van U. Eeder, Oldenburger Kramermarkt

Karussell van Jonny Eden uit Adorf, Gallimarkt Leer
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KERMISPROTOCOL
Het zijn zware en bijzondere omstandigheden waarin we ons
momenteel bevinden. Omwille van het voorkomen van een
ongecontroleerde verspreiding van het Covid-19 virus zijn zeer
ingrijpende maatregelen getroffen. Dat heeft zijn weerslag in
het organiseren van kermissen.
Om een leidraad te vinden waarop men verantwoord kermis
kan vieren hebben uw kermisbrancheverenigingen BOVAK
en NKB de handen ineen geslagen. In samenwerking met het
ministerie van Economische Zaken en klimaat en de landelijke
multidisciplinaire projectgroep COVID-19 en evenementen
(Veiligheidsregio’s) een ‘kermisprotocol’ opgesteld als
handreiking om vanaf 1 juli het jaarlijkse kermisfeest weer te
laten terugkeren in de samenleving.
U kunt het kermisprotocol vinden op onze website
www.bovak.nl onder het kopje ‘Informatie’.
Let wel, het is een dynamisch document en zal iedere keer
aangepast worden wanneer er updates zijn. Kijk dus altijd op de
website voor de laatste versie.

KERMIS IN BERGHEM GAAT ALS EERSTE VAN START
De Berghemse kermis ging afgelopen weekend als eerste van
start in de regio Noordoost-Brabant. Nu de coronamaatregelen
zijn versoepeld, kunnen er in Nederland weer kermissen worden
gehouden.
De kermis heeft wel in een iets andere vorm doorgang
gevonden dan we gewend zijn, maar voldeed geheel aan de
huidige regels en maatregelen van het RIVM en de Overheid.
Een van die maatregelen is het kenbaar maken van de regels die
er gelden op de kermissen.
Na overleg met het bestuur van Stichting Berghem Events
heeft de firma Wiltec uit Uden een pakket samengesteld om
de kermis “coronaproof” te maken, zodat de bezoekers toch
konden genieten van een gezellige, maar veilige kermis.
Er waren looproutes uitgestippeld en overal konden de
bezoekers hun handen desinfecteren. De firma Wiltec uit Uden
heeft dit mede mogelijk gemaakt door het leveren van de
benodigde vloerstickers, voetafdrukken, waarschuwingsstickers
en desinfectiehandgel.
Zowel de bezoekers als de kermisexploitanten en het bestuur
van Stichting Berghem Events waren erg enthousiast dat de
kermis doorgang kon vinden, waarbij de veiligheid van de
bezoekers niet uit het oog is verloren.
De kermis is weer terug in het dorp. Op het Mr. Gielenplein in
Berghem kwamen attracties te staan met voldoende ruimte
ertussen en in plaats van de bekende feesttent, werden 1,5
meter-terrassen geplaatst. “Uiteraard alles volgens de huidige
regels en maatregelen van het RIVM en de Overheid, zodat de
kermis voor iedere bezoeker een veilige en toegankelijke plek
was”, aldus de organisatie.
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ESU-PRÄSIDIUM VERGADERT ONLINE
Videoconferentie over de coronacrisis en de gevolgen voor de Europese kermisbranche
In mei kwam het Präsidium van de Europese Schausteller Union bij elkaar voor een uitwisseling over de actuele branche kwesties. De
aanwezigen kwamen, in verband met de coronacrisis, voor het eerst bijeen via een videoverbinding. De aanwezigen waren President
Albert Ritter uit Duitsland, vicepresident Franck Delforge en algemeen secretaris Steve Severeyns uit Belgë, vice-president Atze Lubach
en plaatsvervangend secretaris Nina Crommelin uit Nederland, vicepresident Charles Senn uit Zwitserland en vicepresident Chris Piper
uit Ierland.

De focus tijdens deze vergadering lag natuurlijk op de coronacrisis en de economische en financiële gevolgen voor de kermisbranche
hiervan. In het begin wisselden de presidiumleden van gedachten over de situatie in de lidstaten. Hoewel de traditionele volksfeesten
in Europa nog steeds gesloten zijn (ten tijde van de bijeenkomst) is het in sommige landen toegestaan om enkele (kleine) zaken te
openen.
In Frankrijk en Italië bijvoorbeeld zijn er kleine steden en dorpen, vooral in de toeristische
kustgebieden waar in de zomer traditionele kindercarrousels op de markten staan, die nu
geleidelijk weer open kunnen. In Italië mogen er zelfs meerdere zaken opgebouwd worden.
Deze kleine toezeggingen zijn als een druppel op een gloeiende plaat. De ESU blijft eisen
dat alle kermissen worden geopend in overeenstemming met de hygiëne beschermende
maatregelen. Voor president Albert Ritter is het onbegrijpelijk dat toerisme, pretparken en
andere sectoren in Europa weer open mogen, maar dat de kermis nog niet open mag.
Een ander onderwerp tijdens de vergadering was het verzoek van de ESU om economische hulp
in de vorm van financiële middelen die niet hoeven te worden terugbetaald.
President Ritter: “Leningen zullen de problemen niet oplossen en zouden de aanstaande
faillissementen in de Europese kermisindustrie alleen maar jaar uitstellen naar volgend jaar.
De exploitanten hebben in hun geschiedenis nog nooit om steun gevraagd. Maar vandaag,
wanneer zij vanwege de coronabeperkingen onderworpen zijn aan een beroepsverbod en in
een situatie terecht zijn gekomen die hun bestaan buiten hun schuld bedreigt, is economische
hulp dringend nodig.
Sinds het begin van de coronacrisis hebben de leden van het ESU-presidium voortdurend
contact met de vertegenwoordigers van de nationale verenigingen via telefoon en
sociale netwerken. Zo werden er video conferenties gehouden met collega-exploitanten in
Groot-Brittanië, Noorwegen en Portugal.

Vergadering over actuele onderwerpen in tijden
van de coronacrisis. De leden van het ESU-präsidium tijdens de video conferentie.
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STREEP DOOR BTW VERLAGING

FAMILIEBERICHTEN

Het kabinet ziet er geen heil in om de btw te verlagen zoals nu
gebeurd in Duitsland en België. De verlaging zou ongericht zijn
en voor veel rompslomp zorgen en de systemen van de fiscus
zouden het niet aankunnen.

Namens het bestuur van de BOVAK, de medewerkers van het
secretariaat en onze leden willen wij Maykel en Ramona de Voer
van harte feliciteren met de geboorte van hun dochter Zoë
Angelina Maria de Voer

In Duitsland werd het btw tarief voor groente en fruit aangepast
en in België paste men de tarieven voor de horeca aan.
Men is bang dat met name ondernemers die aan de Duitse en
Belgische grens wonen minder klandizie krijgen.
In eerste instantie gaf de staatssecretaris Vijlbrief aan er over
na te denken. Uiteindelijk werd besloten toch niet over te gaan
tot btw verlaging. Als argumenten gaf hij o.a. aan dat het niet is
bewezen of de btw verlaging ook worden doorberekend aan de
consumenten. Verder gaf hij aan dat de effecten aan de grens
beperkt zullen zijn en waarschijnlijk niet waarneembaar.
Ook gaf de staatssecretaris aan dat de belastingdienst dat niet
aankan. Het aanpassen van een nieuw tarief op korte termijn is
computer technisch niet mogelijk. Ook voor de ondernemers
zelf betekend dat een hoop administratieve rompslomp.

HORECA SLEEPT STAAT VOOR DE RECHTER
De horecabranche heeft een kort geding aangespannen
om de Nederlandse overheid te dwingen de
coronamaatregelen in de horeca te versoepelen. Volgens
de branchevereniging zijn de maatregelen in de horeca
veel strenger dan noodzakelijk. Men mag wel met vier
vrienden in de auto zitten maar niet op een terras.
REUZENRAD IN HELMOND
De kermis in Helmond gaat niet door. Voor vele was
dit een bittere pil. Om de inwoners van Helmond toch
een beetje tegemoet te komen heeft de gemeente
besloten om een Reuzenrad in het centrum te plaatsen.
Van 31 juli tot en met 13 augustus staat het Reuzenrad
op de Havenweg bij de ingang naar het Burgemeester
Geukerspark.

EEN SERIEUZE KERMISONDERNEMER
IS LID VAN DE BOND.
BOVAK

Een sterke bond maken wij samen. Daarbij rekenen wij op uw steun.
Alle contributiefacturen 2020 zijn de deur uit. Mocht u dus nog geen factuur ontvangen hebben, neem dan
even contact op met het BOVAK secretariaat. Betaal op tijd, u dient uw contributie 2020 uiterlijk 4 weken na
de factuurdatum te betalen.
Heeft u problemen met tijdige betaling, dan kunt u dit aangeven bij het BOVAK secretariaat om bijvoorbeeld
een betalingsregeling te treffen. Wanneer u het tijdig aangeeft, scheelt dat een hoop werk en (incasso)kosten.
Ook is het mogelijk om uw contributie contant te voldoen aan onze voorzitter dhr. Atze Lubach,
tel.nr. 06 – 2214 1148.
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Geslaagden voortgezet onderwijs
De Rijdende School wil langs deze weg alle oud leerlingen feliciteren met hun behaalde
diploma. We zijn trots op deze kanjers! We wensen hen veel succes toe bij een vervolgstudie, of in hun werk.
Namens de Rijdende School, Corrie Vruggink

Adje Steenbergen
VMBO BB

Agnes Harms
Mavo

Bonno Albers
VMBO BB

Dicky van Meetelen
Havo

Dililah Brunselaar
Mavo

Duncan Elzinga
VMBO BB

Edwin de Vries
Mavo

Esmeralda Kroon
MBO Dierenverz.

Francois van Eijk
VMBO BB

Giovanni Baar
VCA certificaat

Jamy Wolters
Havo

Johan Bouwman
VWO

Nikki van der Veen
VMBO kader

Shona Spindler
VMBO TL

Sidney Bischoff
VMBO BB

Tommy Boesveld
VMBO kader

Twan Vader
VWO

Willy Sterrenberg
Mavo

Angelina Arjaans
VMBO BB

Selina Reuvers
Mavo
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OSSE KERMIS IN AANGEPASTE VORM

KERMIS IN TILBURG

Door het Covid-19 virus kan de kermis zoals we gewend zijn
niet doorgaan. De kermisbrancheverenigingen BOVAK en NKB
hebben tezamen met het ministerie van Economische Zaken
en klimaat en de landelijke multidisciplinaire projectgroep
COVID-19 en evenementen (Veiligheidsregio’s) een
‘kermisprotocol’ opgesteld.
De kermis in Oss wordt nu gehouden aan de hand van dat
protocol en de maatregelen van afstand en hygiëne van het
RIVM.

De kermis in Tilburg kon geen doorgang vinden in de ‘normale’
setting. Daarvoor is het evenement te groot en moeten er zaken
ver van te voren geregeld worden.
Er is besloten om in een aangepaste vorm toch een kermis te
organiseren. Er zijn 60 attracties, normaal zijn dat er 210. Er zijn
geen podia of bierhallen. Wat er wel is, is sfeer. Overal zie je lachende gezichten. Niet alleen bij de kermisexploitanten, die blij
zijn dat de kermis door gaat, maar vooral ook bij de bezoekers.

De kermis van 13 – 19 augustus. Er is voor gekozen om
de kermis over twee locaties te verdelen. Te weten het Jan
Cunenpark en locatie De Rusheuvel. De kinderattracties (in
voorgaande edities op de Heuvel) komen te staan in het jan
Cunenpark . Voor de wat oudere jeugd worden de attracties
geplaatst op De Rusheuvel.
Men denkt aan een afgescheiden kermisterrein met één
in- en uitgang. De gemeente heeft nog geen idee hoeveel
exploitanten er naar Oss willen komen en met welke attracties.
De gehele kermis wordt alcoholvrij.
Bron: Kliknieuws.nl

Anderhalve meter op een kermis is haalbaar. Jet van Baast
organiseert al bijna 25 jaar de kermis in Tilburg. Het was een
uitdaging, maar het is gelukt. Via speciale monitoren wordt in
de gaten gehouden of het niet te druk wordt in de binnenstad.
Als het druk lijkt te worden, worden de ingangen gesloten en
moeten er eerst bezoekers uit voor er nieuwe worden toegelaten. Op het kermisterrein zijn veel desinfectiemiddelen en ook
zijn er borden om mensen te attenderen op de speciale maatregelen. Verder zijn er speciale beveiligers die helpen om de e.e.a.
in goede banen te leiden.
Op vrijdag 12 juli werd de ‘vakantiekermis’, zoals de kermis in
Tilburg nu werd genoemd, geopend.

KERMIS MOERGESTEL
Nadat het kabinet groen licht had gegeven voor de kermis, was
de kermis in Moergestel één van de eerste die door kon gaan.
De kermisexploitanten en de bewoners waren enthousiast.
Helaas waren er een aantal jongeren die over de streef gingen. Bij de plaatselijke horeca waren teveel jongeren. Er werd
besloten om dicht te gaan. Helaas maakte dat niet veel uit voor
de jongeren, die verplaatste zich naar de kermis. Daar ontstond
een vechtpartij en de politie moest ingrijpen.

Archieffoto

De exploitanten waren teleurgesteld en gingen direct met alle
ondernemers om tafel om zoiets niet weer te laten gebeuren. Er
werd voor zaterdag extra mensen ingezet voor de handhaving.
Er zijn protocollen geschreven voor het ‘coronaproof’ kermisvieren. De maatregelen zijn toegepast, maar ‘we moeten het
samen doen’. Er ligt ook verantwoording bij de bezoeker. Op het
kermisterrein staat alles goed aangegeven, maar dan moet de
bezoeker zich daar wel aan houden.

EEN SERIEUZE KERMISONDERNEMER
IS LID VAN DE BOND.
BOVAK

En dit geldt uiteraard ook voor onze jonge exploitanten die als zelfstandig met een zaak op reis zijn.
Daarvoor heeft de BOVAK speciaal het JONGEREN LIDMAATSCHAP in het leven geroepen! Ben je 24 jaar of jonger, dan
is dit iets voor jou.
De spelregels:
• Twee jaar (max) betaal je slechts de helft van de contributie
• Verplichting om aansluitend nog minimaal 2 jaar volledig lid te blijven van de BOVAK.
• Vermelding als zelfstandig bedrijf (kermisexploitant) bij de KvK is noodzakelijk
• Inclusief alle rechten en plichten van een volwaardig lidmaatschap (met stemrecht!).
• Morele verplichting tot het jaarlijks bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) eind januari.
• Ballotage als aspirant-lid vindt plaats door middel van publicatie in ons vakblad ‘Dé Kermisgids’.

10 De Kermisgids 28 juli 2020

VERZOEK OPSCHORTING PERIODIEKE KEURING
De BOVAK en NKB hebben gezamenlijk een schrijven gedaan naar het Ministerie van VWS inzake opschorting periodieke keuring
kermisattracties volgens het WAS.
Wij hebben het volgende verzoek gedaan. ‘Omwille van deze situatie willen we het voorstel bij u neerleggen om alle geldige Certificaten van
goedkeuring met één jaar te verlengen. De periodes, die voor de verschillende attracties als geldigheid van de certificaten worden gesteld, zijn
gebaseerd op een gemiddeld aantal draaiuren per periode.’
Van het ministerie hebben wij het volgende antwoord gekregen

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

NKB en BOVAK & NKB
T.a.v. de heren Boots en Lubach-Koers
P.a. Prins Willem-Alexanderlaan 1425
7312 GB APELDOORN

Datum
Betreft

Opschorting periodieke keuring kermisattracties volgens het WAS

Geachte heren Boots en Lubach-Koers,
U schreef VWS namens de gezamenlijke brancheorganisaties van kermisexploitanten in Nederland een brief (d.d. 13 mei 2020)
waarin u aandacht vraagt voor de gevolg van de coronacrisis voor deze beroepsgroep. U laat weten dat de gehele bedrijfstak tot
zeker 1 september 2020 tot stilstand gekomen is. U verzoekt VWS daarom om alle geldige Certificaten van goedkeuring (CvG)
voor attracties met één jaar te verlengen.
Ik snap dat dit voor u moeilijke tijden zijn, maar op dit moment zie ik binnen de huidige wetgeving geen mogelijkheid om de geldigheidsduur van CvG's te verlengen. In de nadere regels artikel 6 tweede lid 2 is wel al geregeld dat, indien buiten toedoen van de
toestelhouder niet tijdig kan worden gekeurd, het certificaat van goedkeuring zijn geldigheid behoudt gedurende ten hoogste vier
maanden na afloop van de einddatum van de termijn waarvoor het is afgegeven.
Ik wil ook niet afwijken van deze termijn omdat met een CvG aangetoond wordt dat een toestel op het moment van keuring aan de
eisen van het WAS wordt voldaan. Dat wil zeggen dat het toestel zodanig is geïnstalleerd, gemonteerd en zodanig is beproefd,
geïnspecteerd en onderhouden en zodanig van opschriften is voorzien, dat er bij gebruik geen gevaar voor de gezondheid of
veiligheid van personen bestaat (artikel 15). Deze eis blijft ook tijdens de Corona crisis onverminderd van toepassing.
Een toestel dat niet over een geldig CvG beschikt zal opnieuw door een aangewezen keuringsinstelling (AKI) gekeurd moeten
worden. Het is aan de AKI om te bepalen hoe intensief deze keuring moet zijn en wat de kosten zijn die voor de keuring in rekening
moeten worden gebracht. VWS heeft eerder aan de AKI gevraagd de branche op dit punt tegemoet te komen en de kosten door
creatieve oplossingen, bijvoorbeeld combineren van keuringen op één locatie, te beperken.
Zij hebben hier positief op gereageerd. In de toekomstige overleggen met de AKI zal VWS-vinger aan de pols houden of deze toezeggingen worden nagekomen.
Ik vind het belangrijk dat, ook in deze moeilijke tijden, de dialoog tussen de kermisbonden en VWS op gang blijft. Inmiddels is er
weer ruimte om elkaar bij VWS te ontmoeten. Ik ben blij dat er weer een overleg tussen VWS en de kermisbonden ingepland is.
Met vriendelijke groet,
de directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie.
C.G.A. Wijnker
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KERMIS ZEVENAAR

PVV WIL KERMIS ZONDER PACHTGELD

De jaarlijkse kermis in Zevenaar vindt altijd plaats op het eerste
weekend in juli. Dit jaar werd verwacht dat het, in verband met
de maatregelen rondom COVID 19, dat de kermis niet door zou
gaan. Eind juni werd er aangegeven dat er waarschijnlijk vanaf
1 juli weer kermis gevierd mocht worden in ons land. Helaas
was dit voor de meeste gemeenten te kort dag. Zo niet voor
Zevenaar. Als één van de weinige plaatsen in Nederland hebben
ze samen met de kermisexploitanten alles op alles gezet om de
kermis te laten doorgaan.

Nu er bekend is geworden dat de activiteiten rond Gronings
Ontzet-door gaan heeft de PVV-fractie opgeroepen om de
kermisexploitanten geen pachtgelden te laten betalen. De Gronings ontzet kermis in augustus heeft altijd een grote aantrekkingskracht. Een mooie manier voor kermisexploitanten om de
gemiste inkomsten enigszins te verminderen.

Wel waren er aanpassingen. Er was een in- en uitgang en op
het terrein werden looproutes aangegeven. Ook moest er
voldoende afstand gecreëerd worden in de attracties en de
wachtrijen. Daar waren de exploitanten zelf verantwoordelijk
voor. De gemeente Montfort gaf aan dat het een gezamenlijke
verantwoordelijkheid is van gemeente, exploitanten en
bezoekers om de coronamaatregelen na te leven. Mochten de
regels niet worden nageleefd dan wordt er door de gemeente
ingegrepen.

De mei-kermis in Groningen ging niet door. Veel exploitanten
hebben in de wintermaanden vele investeringen gedaan. Toen
het tijd werd om de investeringen terug te verdienen kwamen
we in lockdown en hebben ze geen cent kunnen verdienen.
De PVV zou ook graag zien dat het gemeentebestuur op de
locatie Ossenmarkt kermisattracties te plaatsen aangezien de
paardenkeuring niet doorgaat. Dan kunnen zoveel mogelijk
kermisexploitanten een plaats krijgen tijdens de kermis.

De kermisexploitanten waren blij eindelijk weer aan de slag te
kunnen. Als blijk van die waardering kreeg de burgemeester
Van Riswijk een draaimolenpaard cadeau.

(GEEN) KERMIS OISTERWIJK
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Oisterwijk heeft besloten om de kermis in Oisterwijk niet door
te laten gaan. Volgens de gemeente is het niet mogelijk om de
met name, de 1,5 meter op het kermisterrein te waarborgen.
Ook op een alternatieve locatie kan deze vereiste niet
gewaarborgd worden.
Veel inwoners zijn hier niet blij mee, helemaal omdat in
Moergestel, ook gemeente Oisterwijk, de kermis wel door kon
gaan.
Kermisexploitanten beraden zich of ze een schadeclaim
indienen. De kermissen mochten immers weer open vanaf 1 juli.
En op zo’n korte termijn, in een tijd dat iedereen nog probeert
om een paar kermissen te bemachtigen, is het niet mogelijk om
in die periode nog ergens anders plaats te krijgen.
De gemeente geeft aan dat er in de contracten een
clausule staat dat de gemeente het recht heeft, indien de
omstandigheden daartoe aanleiding geven, de kermis te laten
vervallen.
Wanneer het tot een schadeclaim komt, zal een rechter moeten
beslissen of de gemeente Oisterwijk juist heeft gehandeld.

STREEP DOOR KERMIS RENESSE EN ZIERIKZEE
De zomerkermissen in Renesse en Zierikzee die eind juli zouden
beginnen gaan definitief niet door. Hoewel de kermissen, die
eerst tot 1 september niet waren toegestaan, inmiddels sinds 1
juli wel mogen doorgaan, heeft de gemeente besloten om toch
geen grote evenementen tot 1 september toe te staan.
Burgemeester Van der Hoek van Schouwen-Duiveland vindt
het niet verantwoord. Om de anderhalve meter samenleving te
kunnen waarborgen heeft men alle beschikbare ruimte nodig.
De horeca heeft extra ruimte gekregen om hun onderneming
te exploiteren .Het is nu al druk, wanneer er ook evenementen
worden gehouden komt er extra drukte, dan is er niet genoeg
ruimte om ook nog een kermis neer te zetten.
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Archieffoto

KERMIS WATERINGEN GAAT DOOR
Het heeft lang geduurd maar uiteindelijk mocht de kermis in
Wateringen door gaan.
In eerste instantie was de kermis afgelast net zoals alle kermissen in Nederland, vanwege de corona maatregelen. Maar eind
juni werd er bekend gemaakt dat de kermissen per 1 juli weer
door mochten gaan. Het had wat voeten in de aarde, maar
gelukkig is het gelukt de kermis corona-proof te maken. Zo
staan er minder attracties op het terrein, er worden looproutes gemaakt en er zijn wc’s met een toiletjuffrouw. Daarnaast
worden er meerdere plekken gecreëerd waar men de handen
kan desinfecteren.
Normaal gesproken is er naast de kermis ook een wielerronde
waar veel publiek op af komt. De wielerronde gaat echter niet
door. Daarom wordt er ook minder publiek verwacht en is het
makkelijker om de 1,5 meter afstand aan te houden. Er lopen
toezichthouders rond die de boel in de gaten houden.
Bron: AD.nl

FAMILIEBERICHTEN
Namens het bestuur van de BOVAK, de medewerkers van het
secretariaat en onze leden willen wij de nabestaanden van
Evert Schimmelpenninck heel veel sterkte wensen in deze
moeilijke tijd.

KERMIS HOORN GAAT DOOR
De kermis in Hoorn, gaat door. Wel wordt de kermis aangepast. De kermis Hoorn wordt gevierd van 8 tot en met 16 augustus op het
parkeerterrein van het Pelmolenpad.
In eerste instantie waren er twijfels over het laten doorgaan van de kermis. Maar naar overleg met de diverse partijen is er ingestemd
met een aangepaste kermis. Er worden aanpassingen gedaan om de kermis corona-proof te laten verlopen. Zo komt er om het
terrein een hek en is er een verplichte looproute. Ook is de kermis kleiner dan men gewend is in Hoorn. Verder wordt de kermis ook
alcoholvrij. Het kermisteam houdt in de gaten of het niet te druk wordt en iedereen zich aan de regels houdt. Hiervoor hebben ze
een speciaal team handhavers gevraagd toezicht te houden. Op matrixborden wordt informatie gedeeld. Jongeren tot en met 18
jaar krijgen bij de ingang een bandje zodat de handhavers kunnen zien dat voor die groep de anderhalve meterregel niet geldt.
Met behulp van een stoplichtensysteem kunnen bezoekers zien hoe druk het is voordat ze op het terrein zijn en zo besluiten of ze
wel of niet naar de kermis gaan.
Welke attracties er komen is nog niet bekend. Het zullen er maximaal 50 zijn. Wanneer men zich niet aan de regels houdt kan het zijn
dat er besloten wordt om de kermis te sluiten.
Lappendag gaat dit jaar niet door.

Archieffoto
FAMILIEBERICHTEN
Namens het bestuur van de BOVAK, de medewerkers van het secretariaat en onze leden willen wij Familie Wei van harte feliciteren
met de geboorte van hun zoon Yack Yamie Marinus Marcel Wei.
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Bedankt! Juf Corrie…
en tot ziens!
Afgelopen week ging juf
Corrie Vruggink, na 36
jaar Rijdende School en
45 jaar werkzaam te zijn
geweest in het onderwijs,
met welverdiend pensioen.
Zij maakte carrière van
kleuterleidster tot reizende directeur in de regio Apeldoorn…
altijd vol mooie verhalen en een kleurrijk, vrolijk mens!

de ouders in het zonnetje gezet. Veel ouders kwamen haar even
gedag zeggen en een presentje overhandigen. Als gezamenlijk
cadeau kreeg ze van de ouders onder andere een echt kermis
carrousel-paard. Een prachtige verrassing!
Uiteindelijk werd de
juf door een groep
oud collega’s van
de Rijdende School
‘ontvoerd’. Daarmee
is ze ‘juf-af’ en
officieel toegelaten
tot de club van
gepensioneerde
SRS-ers. Wij hebben
haar als collega’s
met een gerust hart
met deze groep
collega’s mee laten
gaan. En bovendien
met een voldaan
gevoel.

Eerder vorige week nam ze al afscheid van het team en de
kinderen van de Rietendakschool in Apeldoorn. Woensdag
15 juli was het afscheid van het team van de Rijdende School.
Samen met haar man Peter, die altijd zeer betrokken was bij het
onderwijs, was zij het stralende middelpunt van aandacht.
En hoe kan het ook anders
voor een juf die bekend staat
om haar kopjes thee met
leerlingen en ouders… met het
hele team schilderden we voor
haar een prachtig theeservies.
Met daarop de bekende juf
Corrie accessoires: hoedjes,
tasjes, kleurige schoenen
en strikken. De prachtige
theedoos is geschilderd door
haar consulentleerlingen en veel leerlingen van de Rijdende
School versierden voor haar een theezakje. Zo kan ze nog lang
genieten van haar cadeau namens alle collega’s en leerlingen.
De familie Eckelboom uit Rumpt plaatste voor de gelegenheid
een suikerspinkraam op de locatie. Daar mocht juf Corrie voor
het eerst in haar carrière een suikerspin draaien. Met wisselend
resultaat, maar veel plezier!

Na de nodige stukjes en cadeautjes is de juf met een mooi lied
door het team uitgezwaaid. ‘Dat was het dan…’ dacht ze…
Nietsvermoedend wat haar nog te wachten stond. Op initiatief
van enkele ouders is juf Corrie namelijk op vrijdag 17 juli door
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Het was een mooi en waardig afscheid van een bijzonder
lieve, vrolijke en betrokken juf! Met alle plannen die Corrie en
Peter nog hebben, zijn we ervan overtuigd dat ze een mooie
tijd tegemoet gaat. We zullen haar ‘in het veld’ vast nog tegen
komen. Want, zoals Corrie zelf keer op keer zegt: ‘We zeggen tot
ziens!’.

Op de bovenstaande foto Anita en Onno Bootsma- Van de Laan. Zij hebben gestreden om de eerste kermis in de regio Wateringen
open te krijgen en zoals de foto bewijst is dat gelukt! Dankzij Onno en Anita volgen nu de kermissen De Lier, Naaldwijk en Wassenaar.
Namens de exploitanten hebben zij een diner bon en een bos bloemen aangeboden gekregen.

FAMILIEBERICHTEN
Namens het bestuur van de BOVAK, de medewerkers van het secretariaat en onze leden willen wij Familie Bulham van harte feliciteren met de geboorte van hun zoon Aad Bulham.
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														 door Lauran Wijffels
‘Pas op dat sympathie niet verloren gaat!’ Rechtsgeleerde Afshin
Ellian begrijpt wel dat kermisexploitanten actievoeren. Volgens
hem is een tekort aan politie ‘niet de juiste grondslag om deze
mensen failliet te laten gaan. Dat kan géén reden zijn. Ik hoop
dat gemeenten met ze in gesprek blijven om te kijken op welke
creatieve wijze het mogelijk is om ze toch een vergunning te
geven.’

KERMISPAARD VOOR BURGEMEESTER ZEVENAAR;
NIEUWSSITE DREIGT OISTERWIJK MET CLAIM

PROTEST KERMISBRANCHE BIJ NOS IN HILVERSUM:
‘OPPASSEN DAT SYMPATHIE NIET VERLOREN GAAT!’
Het WNL-programma ‘Goedemorgen Nederland’, dat de perikelen rondom het radeloze kermisbedrijf erg goed volgt, vroeg
zich 3 juli af of de kracht van protesteren afneemt, naarmate
er vaker demonstraties in Nederland zijn. Kermisexploitanten
voerden die dag wederom actie (foto) omdat ze na 1 juli bijna
nergens open mogen vanwege coronamaatregelen. Een politiewoordvoerder sprak van een groepje van 25 kermisvoertuigen, die overigens niets blokkeerden op het Mediapark in
Hilversum.
Volgens kermisexploitant Frans Stuy gaat door corona negentig
procent van de kermissen alsnog niet door, zei hij in ‘Goedemorgen Nederland’: ‘Elke dag worden er vijfentwintig kermissen
afgezegd door heel Nederland. We kunnen niet open omdat
burgemeesters zeggen dat er niet genoeg politie en boa’s zijn.
Kermisexploitanten willen meer financiële steun.’
In corona-tijd is het aantal demonstraties flink toegenomen.
Zo kwamen boeren in het land in opstand tegen een verplicht
koeiendieet. Actiegroep ‘Nederland in Opstand’ demonstreerde
op het Jaarbeursplein in Utrecht tegen coronamaatregelen,
ondanks dat de gemeente de demonstratie verbood. Daarnaast
waren er door heel het land anti-racismedemonstraties en
waren er voor de coronacrisis regelmatig boerenprotesten en
klimaatdemonstraties.
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Terwijl Zevenaars burgemeester Lucien van Riswijk (foto) als
blijk van waardering namens kermisexploitanten een draaimolenpaard cadeau kreeg, werd Oisterwijks burgemeester Hans
Janssen met een schadeclaim gedreigd. De meeste kermissen
gingen niet door; Zevenaar vormde een uitzondering. ‘De Zevenaarse kermis was mogelijk dankzij samenwerking tussen
gemeente en kermisexploitanten. Die zetten alles op alles om
de coronaregels te handhaven,’ liet kermisbaas Freek Terpstra
weten.

Omdat het symbool staat voor kermis, gaven kermisexploitanten Van Riswijk een kermispaardje cadeau. ‘Heel eervol’, vond
Van Riswijk. Waar het paard een plek krijgt, kon hij niet aangeven. ‘Gelukkig hebben we een grote hal in de Turmac Cultuurfabriek, naast het gemeentehuis.’
Dezelfde week meldde de website oisterwijknieuws.nl dat hoewel er sinds 1 juli geen verbod meer is op het houden van
kermissen - de gemeente Oisterwijk tóch heeft besloten de
kermis niet door te laten gaan. ‘Nu zijn er mogelijk kermisexploitanten die een schadeclaim indienen. Immers, hadden deze
ondernemers al een contract, rekenden ze erop hun werk te
kunnen doen, en is het voor hen haast onmogelijk elders een
plek te vinden om in hun inkomsten te voorzien’.
Volgens de gemeente Oisterwijk is er geen grond voor schadeclaims. ‘Exploitanten zijn bij de gunning akkoord gegaan met
verpachtingsvoorwaarden die gelden voor de kermis. Hierin
staat: ‘Het college is bevoegd de duur van de kermissen, indien
de omstandigheden daartoe aanleiding geven, te verlengen, te
verkorten of de kermis geheel te laten vervallen.’
Voor Oisterwijks burgemeester Hans Janssen is zo’n mogelijke
dreiging extra wrang, omdat hij samen met Zevenaar de kermis
in Moergestel (gemeente Oisterwijk) wel door liet gaan en – ondanks rellen op de eerste avond – deze succesvol afsloot. Oisterwijknieuws.nl: ‘Grote vraag is of de omstandigheden in redelijkheid en billijkheid inderdaad voldoende waren om de kermis
van Oisterwijk te annuleren, en er inderdaad geen alternatief
geboden kon worden. Mochten er schadeclaims komen, en de
rechter kent die toe, dan kunnen de kosten voor Oisterwijk nog
flink oplopen. Met naar schatting 5 tot 10.000 euro per attractie,
voor meer dan 30 ondernemers, loopt die schade al snel op tot
een ton of meer.’

AMERICA

door Harrie Messemaeckers

Evenement:
Kermis
Datum:			
Zaterdag 4 t/m woensdag 8 juli 2020
(5 dagen)
Locatie:			
Pastoor Jeukenstraat en Nusseleinstraat
Organisatie:
Bureau de Kermisgids BV Alphen a/d Rijn
Aantal attracties:
10 zaken (1x grootvermaak / 1x kindervermaak)
Stroomvoorziening:
Van Stratum Horst VOF - Horst
Informatie & promotie:
Website: www.horstaandenmaas.nl/kermis-america
Facebook: www.facebook.com
/kermisamerica
Informatiezeilen COVID-19
Randprogramma:
Faciliteiten:
Afvalcontainers
Woonwagenlocatie:
Venrayseweg (t.h.v. Anco) in Horst

Voor de Sint-Jozefkerk op de Pastoor Jeukenstraat en op een
gedeelte van de Nusseleinstraat stonden een tiental attracties
opgesteld. Als grootvermaak aanwezig de keurig verzorgde autoscooterbaan Top Gear en als kindervermaak de kindermolen van
de familie Heijmans.

De uitnodigende consumptiekraam “Zoete Lekkernijen” van de
familie Hertogs.
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BEUGEN
door Harrie Messemaeckers

Samen met Moergestel, Zevenaar en Maashees had Beugen de primeur om als eerste
kermis tijdens de Corona pandemie doorgang te kunnen vinden. Met in achtneming
van de RIVM richtlijnen werd er twee dagen lang op gepaste wijze kermis gevierd in
Beugen.

Direct na de persconferentie waarin premier Mark Rutte bekend maakte
dat kermissen weer opgestart konden worden kwamen dorpsraadvoorzitter Paul Hendriks en horeca-ondernemer André Peters gelijk in actie.
Het was een monsterklus door het hele korte tijdbestek, maar met een
fantastisch team aan vrijwilligers konden de inwoners van Beugen en
omgeving op zaterdag 4 en zondag 5 juli terecht bij een zevental attracties en op het speciaal voor de kermis ingerichte TerrasXXL.
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Evenement:
Kermis
Datum:			
Zaterdag 4 t/m zondag 5 juli 2020
(2 dagen)
Locatie:			
Kerkplein (t.h.v. Café Eethuis Zaal Het Posthuis)
Organisatie:
Stichting Kermis Beugen
Aantal attracties:
7 zaken (0x grootvermaak / 2x kindervermaak)
Stroomvoorziening:
Informatie & promotie:
Website: www.kermisboxmeer.nl/kermis-beugen
Facebook: www.facebook.com/KermisBeugen
Informatiezeilen COVID-19
Randprogramma:
TerrasXXL met live-optredens
Faciliteiten:
Afvalcontainers
Woonwagenlocatie:
N.v.t.

Duidelijke informatiezeilen bij de twee ingangen
die toegang gaven tot de kermislocatie.

LOTTUM

door Harrie Messemaeckers

Evenement:
Kermis
Datum:			
Zaterdag 4 t/m dinsdag 7 juli 2020
(4 dagen)
Locatie:			
Markt
Organisatie:
Bureau de Kermisgids BV Alphen a/d Rijn
Aantal attracties:
8 zaken (2x grootvermaak / 1x kindervermaak)
Stroomvoorziening:
Informatie & promotie:
Website: www.horstaandenmaas.nl/
kermis-lottum
Facebook: www.facebook.com/kermislottum
Informatiezeilen COVID-19
Randprogramma:
Faciliteiten:
Afvalcontainers
Woonwagenlocatie:
Venrayseweg (t.h.v. Anco) in Horst

Plezier en vertier in de rupsbaan Tropicana van de familie Van Reeken.

Geheel volgens traditie
stond de kermis ook
dit jaar opgesteld op
de sfeervolle Lottumse
Markt.
De Kermisgids 28 juli 2020 19

MAASHEES
door Harrie Messemaeckers

Evenement:
Kermis
Datum:			
Vrijdag 3 t/m maandag 6 juli 2020
(4 dagen)
Locatie:			
Monseigneur Geurtsstraat / De
Goeijstraat
Organisatie:
Gemeente Boxmeer
Kermiscoördinator: Antoine Eijkens
Technische begeleiding: Jack van der
Salm - Bergen op Zoom		
Aantal attracties:
7 zaken (1x grootvermaak / 1x kindervermaak)
Stroomvoorziening:
Jack van der Salm - Bergen op Zoom
Informatie & promotie:
Website: www.kermisboxmeer.nl/kermis-maashees
Facebook: www.facebook.com/
maasheeskermis
Informatiezeilen COVID-19
Randprogramma:
Officiële opening, verdien je kermisgeld, bier- en wijnproeverij, muzikale
invulling fanfare en Formule 1 op groot
scherm.
Faciliteiten:
Afvalcontainers
Woonwagenlocatie:
N.v.t.

Samen met Moergestel, Zevenaar en Beugen had Maashees de primeur om als eerste
kermis tijdens de Corona pandemie doorgang te kunnen vinden. Met in achtneming van de
RIVM richtlijnen werd er vier dagen lang op gepaste wijze kermis gevierd in Maashees.

Plezier en vertier in de autoscooter Drift-Zone van de familie van
der Salm.
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Voor de aller kleinste kermisbezoekers stond deze kleurrijke
carrousel opgesteld.

YSSELSTEIN
door Harrie Messemaeckers
Evenement:
Kermis
Datum:			
Zaterdag 18 t/m dinsdag 21 juli 2020
(4 dagen)
Locatie:			
Lovinckplein
Organisatie:
Sterevents - Oostrum
Aantal attracties:
11 zaken (1x grootvermaak / 1x kindervermaak)
Stroomvoorziening:
Sterevents - Oostrum
Informatie & promotie:
Website: www.venraybloeit.nl/kermissen/kermis-ysselsteyn
Facebook: www.facebook.com/Kermisvenraypuntcom
Informatiezeilen COVID-19
Randprogramma:
Bij de horecazaken in de directe nabijheid van het kermisterrein live optredens
Faciliteiten:
Afvalcontainers
Woonwagenlocatie:
N.v.t.

Voor eventuele onregelmatigheden in niet schriftelijk
opgegeven advertenties stelt
de redaktie zich niet aansprakelijk

Kermisorganisator Willy Sterrenberg van Sterevents (l) en kermiswethouder Jan Loonen zijn blij dat het kermisseizoen in de gemeente Venray alsnog van start is.

Advertenties en copy voor
‘De Kermisgids’ ook per e-mail.
info@dekermisgids.nl

Advocatuur / Juridische
Dienstverlening:
Guarda Advocaten
Kabalt / Schuurman
Straatweg 43,
3621 BH Breukelen
Postbus 248, 3620 AE Breukelen
Op de kermis van Ysselsteyn is Nederlands allernieuwste autoscooterbaan Fast N’ Loud van de Venrayse kermisfamilie Sterrenberg-Geven officieel in gebruik genomen onder belangstelling van familie,
vrienden en zakenrelaties die hiervoor speciaal naar Ysselsteyn
waren afgereisd. Ook de directeur van de Nederlandse Kermisbond
NKB Jan Boots uit Alkmaar, de voorzitter van de Nationale Bond
van Kermisbedrijfhouders BOVAK Atze Lubach uit Apeldoorn en
kermiswethouder van de gemeente Venray Jan Loonen gaven acte

de presence.

tel. (0346) 25 00 42
fax (0346) 25 10 21
www.guarda-advocaten.nl

Voor vragen over onderwijs:
Stichting Rijdende School
Postbus 188
4190 CD Geldermalsen
tel. (0345) 57 26 51

Voor kermis- en circuspastoraataangelegenheden:
Zaterdag 18 juli is even na 14:00 uur het
Venrays dorpskermisseizoen alsnog van start
gegaan met de kermis in Ysselsteyn, nadat op
maandag 13 juli aan de organisator van de
Venrayse dorpskermissen, de firma Sterevents, groenlicht was gegeven.
Normaliter start het Venrayse kermisseizoen begin mei in Oirlo. Door de Covid-19
pandemie was het eerder nog niet mogelijk
om kermissen binnen de gemeente Venray te
organiseren.
De kermis van Ysselsteyn zou volgens de
traditionele kermiskalender plaatsvinden
van 4 tot en met 7 juli, maar werd nu als
eerste ingehaald van zaterdag 18 tot en met
dinsdag 21 juli.

De familie Sterrenberg-Geven heet iedereen van harte welkom op
hun nieuwe autoscooterbaan Fast N’ Loud.
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