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ZO KAN HET NIET LANGER
Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

De schrale hoop dat onze bedrijfstak vanaf 1 juli j. weer kon opstarten - nadat het kabinet vlak voor hun zomerreces het 
vergunnen van kermissen door burgemeesters weer mogelijk maakte - blijkt ruim 6 weken later (periode dat normaliter 
een vergunning moet doorlopen) een complete desillusie.

In deze periode worden, in een normale situatie, per weekend ca. 60 á 70 kermissen in ons land georganiseerd. Momen-
teel blijft daar nog geen 20% van over. Om samen met een gemeente (burgemeester) en veiligheidsregio te komen 
tot een aangepaste situatie die corona-proof is blijkt continu te stuiten op een scala aan belemmeringen en bezwaren 
veelal gebaseerd op onderbuikgevoelens. De noodzakelijke RIVM maatregelen kosten daarnaast ook nog eens veel 
extra geld waardoor het voor vele organisatoren niet meer rendabel is om de kermis door te laten gaan.

Ook de gecreëerde angstcultuur onder verschillende bestuurders en daarmee hun grote terughoudendheid is een niet 
te overwinnen obstakel. Neem daarbij de plaatselijke horeca die hun extra verworven vierkante meters terras (open-
bare ruimte) niet meer af willen geven en de kermis is op voorhand al genoodzaakt om verbannen te worden naar een 
afgelegen locatie aan de rand van een stad of dorp.

De kermissen die uiteindelijk wel door mogen gaan worden naast de RIVM maatregelen (garanderen doorstroming en 
1½ meter social distance) geconfronteerd met een veelvoud en willekeur aan extra voorschriften (alleen een kinderker-
mis is mogelijk, autoscooters – zelfs de break dance - worden geweerd, registreren van persoonsgegevens bezoekers, 
bouwhekken óp het kermisterrein, vervroegde sluitingstijden, etc.).

Terwijl premier Rutte richting de horeca met dreigende taal spreekt over een mogelijk vervroegde sluiting moeten 
de kermissen landelijk nagenoeg allemaal eerder sluiten. En waarom? Zelfs op afgelegen terreinen, waar horeca en 
kermis geen deelgebruiker van de openbare ruimte zijn (alcoholgebruik en naleving van de RIVM-maatregelen gaan bij 
jongeren slecht samen) moet de kermis vroeg sluiten terwijl het kermisbezoek tijdens de afgelopen warme weken pas 's 
avonds echt op gang kwam.

Samenvattend moeten we helaas concluderen dat de theorie van politiek Den Haag en de praktijk in het land totaal niet 
overeenkomen. De onzekerheid en frustratie onder de kermisondernemers en hun gezinnen is na 1 juli jl. alleen maar 
groter geworden. We zijn in ‘strijd’ met elkaar en met 355 burgemeesters en 26 veiligheidsregio's. Relaties die ons in een 
normaal seizoen, met meer dan 1.400 kermissen, dierbaar en heilig zijn staan nu zwaar onder druk door een willekeur 
aan argumenten om de jaarlijkse kermis uiteindelijk af te wijzen. We zijn ondertussen aan de goden overgeleverd!

In de afgelopen 6 á 7 weken is overduidelijk gebleken dat nagenoeg niemand de verantwoordelijkheid durft te nemen 
voor het organiseren van een kermis in corona-tijd met de verplichting tot het naleven van de RIVM-maatregelen. Ge-
meenten komen in de knoei met hun dubbele petten (vergunningaanvrager, vergunningverlener & handhaver). Stich-
tingen en verenigingen (vrijwilligerswerk) komen in de knoei met hun hoofdelijke aansprakelijkheid en het opdrogen 
van hun sponsor- & pachtbijdragen waardoor extra kosten, vanwege de te nemen maatregelen, niet verantwoord zijn 
voor het bestaansrecht op de lange termijn. Hierdoor zijn het momenteel met name enkele organisatoren en kermisex-
ploitanten die het wel aandurven en met nieuwe (corona-proof) concepten een kermis weten te organiseren. 

Richting het kermisseizoen van 2021 en met de verpachtingen voor volgend jaar in het vooruitzicht is het belangrijk om 
nu al rekening te houden met een situatie waarin we nog niet op een 'normale' manier kermissen kunnen organiseren. 
We kunnen het ons als branche niet nog een jaar veroorloven - en bovendien is het onacceptabel - dat we volgend jaar 
om dezelfde redenen nogmaals geannuleerd en verbannen worden.

Alle organisatoren: gemeenten, stichtingen, verenigingen, commerciële organisatoren en organiserende kermisexploi-
tanten zullen zich met een werkbaar, corona-proof, kermisconcept moeten voorbereiden op de tijd die voor ons ligt. 
Het is een utopie om te denken dat we zeer binnenkort of wellicht zelfs volgend jaar nog niet weer kunnen terugvallen 
op de ons zo vertrouwde normale situatie van voorheen. Innoveren is nu een must om te overleven!

We zijn ondertussen verbannen van veel van onze traditionele kermisterreinen in centra (pleinen en straten), de ver-
houdingen met de plaatselijke horeca zijn verhard tot zelfs situaties waarbij de horeca hun kermisfeestje 'gewoon' mag 
vieren terwijl de kermis van hogerhand is verboden, een samensmelting van meerdere deelgebruikers van de openbare 
ruimte (winkeliers, bewoners, horeca, warenmarkt en kermis) is in de verschillende vergunning trajecten momenteel al 
onmogelijk gebleken en vraagt in onze sterk (en hopelijk tijdelijk) gewijzigde samenleving dus om nieuwe concepten.

Na onze grote kermis-demonstratie op het Malieveld zijn de beide bonden (namens de BOVAK: Hans van Tol & Atze 
Lubach, namens de NKB: Jan Boots & Frank Ockers) samen met de stuurgroep (Nicole Vermolen) in gesprek gegaan met 
Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland (ONL). Buiten het continue bilaterale contact met verschillende Kamer-
leden zijn er afgelopen dagen meerdere gesprekken geweest met MKB-woordvoerders van o.a. het CDA en de VVD. 

Insteek en inzet is nog steeds een specifiek noodfonds voor de kermisbranche (cq. evenementenbranche, in samen-
spraak met de Alliantie van Evenementen Bouwers), maar ook een verlenging van de huidige steunmaatregelen (derde 
steunpakket) voor een langere periode (vanwege ons seizoen gerelateerde karakter minimaal tot en met april 2021). 
Onze gewenste aanvullingen op de huidige TVL-regeling (investeringen zijn niet meegenomen, bepaalde SBI-codes 
vallen in een veel lager vaste kosten percentage, ook de omzetcijfers van 2018 moeten bruikbaar zijn, hoe pakt een TVL-
2 regeling voor ons uit in de wintermaanden als ons kermisbedrijf normaliter stil ligt) worden daarin zeker besproken.

Voor nu; 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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Voorheen gingen we in deze rubriek regelmatig terug in de tijd aan de 
hand van een attractiesoort of -type en vroegen we ons, bij het zien van 
de foto's van weleer, af............waar zijn ze gebleven? Dit jaar echter laten 
we u, evenals in 2016, 2017, 2018 en 2019 iedere twee weken genieten 
van de nalatenschap van wijlen Sietze Hilverda, welke is toevertrouwd 
aan oud-exploitant, orgel- en kermisliefhebber Renze Schaafsma uit 
Norg.

Vanwege het COVID-19 virus is er dit jaar helaas geen kermis in Groningen 
ter gelegenheid van ‘Gronings Ontzet’ oftewel ‘Bommen Berend’. En dat 
is erg jammer voor zowel publiek als ook kermisexploitanten. Daarom 
kijken we met de historische foto’s van Sietze Hilverda terug naar 28 
augustus 1981 toen er kermis was op de Grote Markt en de Ossenmarkt.

Waar zijn ze gebleven?
door Atze J. Lubach & Willem J. Kruijer

‘Magic City’ van Arjaans op de Ossenmarkt

Nougatkraam van J. Bakker op de Ossenmarkt

Steile wand van J. Verkooyen op de Ossenmarkt

Autoscooter van F.J. Guikema op de Ossenmarkt

Fotoschietsalon van C.M. Donks op de Grote Markt

Zweefmolen, J. Terpstra op de Ossenmarkt
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Hoofdbestuur
dhr. A.J. Lubach-Koers, voorzitter
tel.: 06 – 2214 1148
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dhr. J. Dauphin secretaris
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In deze uitgave:

• OPBOUWKOSTEN BRUSSEL TERUGBETAALD NA 
 ANNULEREN ZUIDFOOR
• PERSBERICHT WERKGROEP IMMATERIEEL ERFGOED
• GRATIS IN DE DRAAIMOLEN OF HET REUZENRAD
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HORECA BOTST MET KERMIS GRONINGEN

Horecaondernemers van de Grote Marktvereniging in 
oprichting zijn tegen de komst van de zomerkermis in de 
binnenstad van Groningen. Zij vinden dat de traditionele kermis 
(22-30 augustus) bij Groningens Ontzet moet uitwijken naar het 
Stadspark.

De horeca is boos op de gemeente Groningen die onvoldoende 
rekening zou houden met de belangen van deze ondernemers 
in coronatijd. Volgens Marcel Schlaman van
News Café Groningen is er vanwege de 1,5 meter-afstandsregel 
ende verwachte toeloop van mensen naar de kermis in de 
binnenstad een dwingende noodzaak om publieke activiteiten 
te spreiden.
Schlaman:,, Er is een serie ondernemers die het terras voor de 
kermis moet inruimen. Ze hebben dat altijd ruimhartig gedaan. 
Op dit moment gaat het redelijk goed bij ons, maar ik voorspel 
door corona en de economische recessie die daaruit voortvloeit 
een superzwaar najaar en winter.’’
Volgens Schlaman hebben deze ondernemers de acht dagen 
omzet van hun terras nodig. ,,Dat is een keihard commercieel 
belang. We draaien dit jaar allemaal sowieso 35 procent minder 
omzet. Ik ben me er trouwens heel goed van bewust dat de 
kermisbranche ook helemaal klem zit. Laat ik daar duidelijk over 
zijn.’’
Op dit moment is de gemeente in overleg met de 
kermisexploitanten over de coronamaatregelen. Als de kermis 
doorgaat, moeten de terrassen die tijdelijk op de Grote Markt 

mogen staan, verdwijnen. Vorige maand vroeg de horeca 
om een onderhoud met de gemeente. Die ging niet in op dit 
verzoek en liet weten een gesprek over verplaatsing van de 
kermis weinig zinvol te vinden.
Het gemeentebestuur hecht waarde aan de Groningse traditie 
van een kermis in de binnenstad en de belangen van de 
kermisexploitanten.
Schlaman vindt de opstelling van de gemeente weinig flexibel. 
,,Wij staan vast. Kermisexploitanten zijn mobiel. Maak daar 
gebruik van. We hebben een prachtig evenemententerrein 
op het Stadspark dat een aanzuigende werking heeft op de 
doelgroep. De kermis wordt namelijk vooral bezocht door 
mensen van buiten Groningen. Ze kunnen daar prima parkeren.’’
Door de kermis te verplaatsen naar het Stadspark zouden alle 
partijen hun broodnodige omzet kunnen genereren, aldus 
Schlaman. ,,Onbegrijpelijk dat pragmatische oplossingen 
niet worden benut om economische belangen en de 
volksgezondheid tegelijkertijd te dienen.’’
Atze Lubach, voorzitter van de Nationale Bond van 
Kermisbedrijfhouders (BOVAK), ziet dat de horeca op meer 
plaatsen in Nederland pleit voor het laten uitwijken van de 
kermis naar randgebieden. ,,Het reguleren van publieksstromen 
en de 1,5 meter-afstandsregel leidt tot botsende belangen en 
zet de horeca en kermisbranche tegenover elkaar.
Dat is heel jammer.’’ Schlaman bevestigt dat de horeca ook in 
Groningen al vaker heeft voorgesteld de kermis te verplaatsen.
Lubach betreurt dat daardoor de verstandhouding tussen de 
kermisbranche en de horeca verhardt. ,,Het is een gedwongen 
huwelijk. We hebben de terrassen nodig, maar het kan niet zo 
zijn dat uiteindelijk in Nederland de horeca bepaalt dat er in het 
centrum geen kermis komt. Een kermis op een plek buiten het 
centrum met een hek eromheen is weinig sfeervol en in strijd 
met onze volkscultuur. Kijk ik naar Groningen, dan zijn horeca 
en kermis sterk met elkaar verbonden. Dit is echt maatwerk op 
plaatselijk niveau.’’
De BOVAK vroeg al aandacht voor de penibele financiële 
situatie waarin de kermisbranche zich door de vele afzeggingen 
bevindt. De Partij voor het Noorden in Provinciale Staten maakt 
zich zorgen over de dreigende teloorgang van kermissen. De 
partij wil van het provinciebestuur weten of het de Groningse 
kermisbedrijven met geld uit het provinciale coronafonds wil 
ondersteunen.
Ook wil de partij dat de provincie bij het kabinet aandringt op 
een nationaal noodfonds voor de gehele kermisbranche. 

Bron; Dagblad van het Noorden-Johan de Veer
Foto; Archief Siese Veenstra

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’.
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KERMIS GELREDOME BLIJVERTJE?

Hérald van de Bunt, directeur van de Gelredome, is zeer 
tevreden over de sfeer op het terrein waar de kermis is 
neergestreken bij het stadion in Arnhem. Daarom zou het maar 
zo kunnen zijn dat deze volgend jaar opnieuw plaatsvindt. 

Net als andere kermissen waar er ook bij deze kermis maar één 
in- en uitgang aanwezig. Mensen mogen alleen naar binnen 
na een gezondheidscheck. Dat is natuurlijk voor iedereen even 
wennen. Zo is er ook meer controle op het terrein. Dat zorgt 
voor een soort sfeer als er in het pretpark aanwezig is, zonder 
hangjongeren of mensen die iets te diep in het glaasje gekeken 
hebben. Misdraagt er zich toch iemand dan wordt deze van 
het terrein verwijderd. Dat is zonder de hekken en overige 
maatregelen toch lastiger.

Op dit terrein is meer plek voor grotere attracties en genoeg 
plek om je auto te parkeren. Volgens Van de Bunt is dat een 
voordeel voor gezinnen. ‘Zij hoeven dan niet eerst de halve stad 
af om in een attractie te kunnen gaan.’ Ook geeft hij aan dat 
de exploitanten van deze kermis positief tegenover dit terrein 
staan voor volgend jaar. Wel houdt ie dan wat meer rekening 
met de omwonenden van het terrein. Er kwamen namelijk al 
een paar klachten binnen over geluidsoverlast. 

OPBOUWKOSTEN BRUSSEL TERUGBETAALD NA 
ANNULEREN ZUIDFOOR 

De kermis Zuidfoor te Brussel 
was geannuleerd in verband 
met covid-19 en de nieuwe 
maatregelen ten tijde het 
opbouwen ervan. De Zuidfoor 
zou niet meer mogen/kunnen 
plaatsvinden door de evolutie 
van de pandemie sinds een 
week daarvoor volgens 
burgemeester Philippe Close. 

Doordat de exploitanten al aan het opbouwen waren en er 
toch voor gekozen is om de kermis niet door te laten gaan, 
worden de exploitanten gecompenseerd door de kosten van 
het opbouwen terug te betalen door Brussel. Echter waren de 
exploitanten niet van plan om zomaar af te breken. Eerst werd 
er duidelijkheid gevraagd van de federale overheid. Daarnaast 
was er onduidelijkheid over het bedrag wat er precies zou 
worden terugbetaald. 

Jean-François Vlasselaerts, van de federatie van Vlaamse 
foorkramers, geeft aan dat zij duidelijkheid willen van de 
minister en willen weten onder welke categorie de kermis 
valt, evenementen of ambulante handel. Wanneer de kermis 
onder ambulante handel valt dan kunnen er meer bezoekers 
toegelaten worden. Bij een evenement zou dat 200 bezoekers 
zijn en voor een kermis van anderhalve kilometer zou dat niet 
genoeg zijn, financieel. 

De exploitanten zijn bang failliet te gaan wanneer ze niet open 
kunnen op de Zuidfoor. Na november sluit de kermis voor 
drie maanden, maar de exploitanten hebben sindsdien nog 
niet kunnen openen. Mocht dat zo door gaan dan zitten de 
exploitanten al 15 maanden zonder inkomsten. 

Desondanks hoopte de burgemeester de Zuidfoor alsnog te 
kunnen openen, maar dat werd helaas geen werkelijkheid. 

OSS; VOOR EEN KEERTJE GROTER DAN TILBURG

De aangepaste kermis van Oss is flink dit jaar. Samen staan er 
dit jaar zo’n kleine 70 attracties en kraampjes en dat is meer dan 
dat er in Tilburg stonden. Wanneer je een rondje over de kermis 
wil moet je wel even van tevoren reserveren.

Toch was dat niet het doel groter zijn dan Tilburg, volgens 
kermiswethouder Thijs van Kessel. De wethouder weet 
namelijk ook wel dat er flinke kritiek was op de drukte 
tijdens de Tilburgse kermis. Vergelijkbaar werd het niet, de 
bezoekersstroom van de kermis is volledig gescheiden van 
het winkelend publiek, de bewoners en de bezoekers van de 
horeca. 

De wethouder geeft aan de behoefte van de mensen te merken 
om er even uit te gaan, zeker nu de (meeste) vakantieplannen 
zijn geannuleerd. ‘Daarom hebben we geprobeerd de kermis zo 
goed mogelijk door te laten gaan binnen de richtlijnen van het 
RIVM. Ik denk dat dat heel aardig gelukt is.’ 

De Osse kermis heeft twee pleinen waar hekken omheen 
komen te staan, met een centrale in- en uitgang en verplichte 
looprichting. Vooraf dient men zich aan te melden op een 
speciale website zodat de bezoeker kan aangeven op welk 
moment ze van plan zijn te komen en met hoeveel personen. 
Maximaal mogen er 250 volwassenen op het terrein aanwezig 
zijn. Daarnaast heeft de gemeente ook een druktemeter 
geplaatst op de website, tevens wordt deze op een groot bord 
aan de Eikenboomgaard geplaatst, waar men kan parkeren. Op 
het terrein lopen gastheren en -vrouwen die alles in de gaten 
houden. 

De Osse kermis heeft ook nog drie primeurs. In Oss zijn voor 
het eerst op de Nederlandse kermis het reuzenrad The Star, de 
vliegende schotel Reactor en het spookhuis Spuk met karretjes 
op een achtbaanrail te vinden.

Frank Vale, medeorganisator en exploitant, geeft aan dat het 
een doorloop-evenement wordt. ‘Veel burgemeesters zijn 
terughoudend met de kermis en durven het niet aan een echte 
kermis te organiseren. Daarom zijn we erg blij dat ze in Oss hun 
nek uitsteken. Een lichtpuntje in de duisternis. Ik hoop dat dit 
concept ook naar andere steden vertaald kan worden, want bij 
veel exploitanten staat het water aan de lippen.’ 

Archieffoto Oss
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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.

KERMIS OP DE LIJST IMMATERIEEL ERFGOED

In Noord-Holland zijn de jaarlijkse kermis en de feesten die 
daarbij horen, net als in de rest van Nederland, een begrip. 
Voor vele dorpen en steden het evenement van het jaar waar 
mensen maandenlang naar toe leven. Volgens Karel Loeff, 
directeur van erfgoedvereniging Heemschut en lid van de 
Werkgroep Kermis Immaterieel Erfgoed, zou de kermis en haar 
cultuur moeten worden vastgelegd aan de lijst van immaterieel 
erfgoed. 

De kermistraditie stamt namelijk al uit de middeleeuwen. In die 
tijd, en eigenlijk nu ook nog vaak, was de kermis verbonden 
aan de kerk. Nog steeds worden er kermissen gehouden op 
de vloer van de botsauto’s. Kermis is dan ook een verbastering 
van het woord kerkmis. Kermis slaat op de wijding van de 
nieuwgebouwde kerk. 

Elk jaar werd de kerk of zijn patroonheilige opnieuw geëerd 
met daarbij georganiseerd de jaarmarkt. Aan het einde van de 
middeleeuwen werd de kermis meer het volksfeest wat wij nu 
kennen. 

Het vermoeden bestaat dat de kermis ergens na 1023 vanuit 
Utrecht naar Noord-Holland is gekomen, maar dat blijft lastig 
na te gaan. In een encyclopedie uit het eind van de vijftiende 
eeuw is te zien dat er fictieve eenhoorns, leeuwen, panters en 
een olifant aanwezig waren. 

Niet iedereen was, net als nu nog steeds wel eens gebeurd, het 
altijd eens met de kermis die gehouden werd. Vaak kwam de 
kritiek, vooral in de negentiende eeuw, uit de religieuze hoek. 
Er worden bij poffertjeskramen punch verkocht en in 1892 
worden er naast de lokale herbergen nog zeven biertenten 
meer geplaatst op de kermis. Het is dan ook niet vreemd 
dat dronkenschap en ordeverstoring, zoals heden dag nog 
steeds wel eens wil gebeuren, een terugkerend probleem was. 
Sommige kermissen zijn daardoor in de negentiende eeuw 
weleens helemaal afgeschaft. 

Maar toch kwamen er veel mensen, vooral families, op de 
kermis af. Daarnaast kwamen er mensen uit andere landen 
optreden. Bijvoorbeeld ‘De Bosjesmannen’, een man uit 

Rusland of mensen uit Denemarken. Het vlooiencircus mocht 
niet ontbreken, net als de wonderen der natuur, dikke-dunne 
en grote mensen. Verder werden er nieuwe uitvindingen 
gepresenteerd zoals de toverlantaarn, de voorloper van de film. 

Karel Loeff geeft aan dat de aantrekkingskracht van de kermis 
weldegelijk nog bestaat. Het versterken van saamhorigheid 
maakt volgens hem de kermis tot een unieke gelegenheid. De 
kermis is een ontmoetingsplek voor veel mensen. Er komen 
bijvoorbeeld al jarenlang relaties tot stand. 

Loeff geeft aan dat de kermis van belang is om mensen te 
ontmoeten. De maatschappij is aan het veranderen, heel 
individualistisch. We spreken minder af en hebben plekken 
nodig om elkaar te treffen. De binding in een dorp is belangrijk 
en het houden van evenementen versterkt het dorpsgevoel. 
Bijvoorbeeld bij mensen die buiten het dorp zijn gaan wonen, 
maar toch weer even langs komen om naar de kermis te gaan. 

‘ Het bestaansrecht van de kermis staat regelmatig op het spel, 
terwijl het als traditie gewaarborgd moet worden’, volgens 
Loeff. Daarom is hij samen met een aantal exploitanten bezig 
om de kermiscultuur op de lijst voor Immaterieel Erfgoed 
te plaatsen. Samen maken zij een rapport met het verzoek 
de kermiscultuur in zijn geheel aan de lijst van immaterieel 
erfgoed te plaatsen. Ook maakt het daarmee kans erkent te 
worden door UNESCO, de cultuurtak van de Verenigde Naties. 

Een traditie die van generatie op generatie gaat, welke bij onze 
geschiedenis hoort. 
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Persbericht
Werkgroep Kermis Immaterieel Erfgoed van start

In het Noord-Brabantse Oisterwijk is de aftrap gegeven voor de start van een werkgroep die zich gaat inzetten de kermis voor te 
dragen voor de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.
De werkgroep staat onder voorzitterschap van Hans Janssen, burgemeester van Oisterwijk. Vertegenwoordigers van de kermisbon-
den, kermisverwante organisaties, deskundigen en uiteraard kermisexploitanten nemen zitting. 
Doel is om de kermiscultuur te kunnen toevoegen aan de Lijst van het Immaterieel Erfgoed. Deze Lijst is maakt immaterieel erfgoed 
in Nederland zichtbaar en is een middel om de beoefenaars te helpen in de borging van hun erfgoed. De samenstelling van de lijst 
wordt gecoördineerd door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. 
Een selectie van de lijst kan door Nederland voorgedragen worden voor opname op de UNESCO-lijst voor immaterieel erfgoed. Een 
aantal Europese landen zijn nu al bezig met de voordracht van de kermis voor deze Unesco-lijst. Plaatsing op de Nederlandse inven-
tarislijst maakt dat de Nederlandse kermiscultuur hierbij kan aansluiten.
Onderdeel van de taken van de werkgroep is het opstellen van het borgingsplan. Dit omdat een sterkte- en zwakte-analyse van de 
Nederlandse kermissen. Hoewel de kermiscultuur door de eeuwen heen verschillende vormen en uitingen heeft gekend, en dus een 
dynamische cultuur is, zal goed moeten worden gekeken naar de bedreigingen én de kansen voor de kermistraditie en het leven op 
en rond de kermis.
De werkgroep verwacht in het najaar met een uitgewerkt plan naar buiten te treden.
De leden van de werkgroep zijn: 
Hans Janssen, burgemeester gemeente Oisterwijk
Bernard van Welzenes, aalmoezenier van het Kermis- en circuspastoraat,
Nora Booij, Directeur Stichting Rijdende School
Fransina Sipkema, Vrouwenbond van Kermisexploitanten
Nicole Vermolen, Jan Vermolen, kermisexploitanten
Ineke Strouken, oud-directeur Kenniscentrum immaterieel Erfgoed en initiatiefneemster Maliebaankermis
Karel Loeff, erfgoeddeskundige en directeur Bond Heemschut
Jan Boots, Nederlandse Kermisbond
Maurice Janvier, Bond van kermisbedrijfhouders BOVAK

De leden van de werkgroep op de trap van 
het oude stadhuis van Oisterwijk. 
Van boven naar beneden en van links naar 
rechts:
B. van Welzenes, Nicole Vermolen
Karel Loeff
Jan Vermolen, Ineke Strouken
Maurice Janvier, Fransina Sipkema, Hans 
Janssen, Nora Booij 
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ACHTERSTALLIG ONDERHOUD MOVIE PARK 
GERMANY

Thomas Luijf uit Nederland, 
bezoeker van Movie Park 
Germany, schrok zicht rot 
toen hij eens wat kritischer 
naar het park ging kijken, 
met name het onderhoud 
in het park.

Het zat hem zo dwars dat 
hij er foto’s van gemaakt 
heeft en deze online geplaatst heeft. Daarop is het achterstallig 
onderhoud goed te zien. Luijf zelf zegt er over ‘Ik ben me rot 
geschrokken. Uit interviews had ik vernomen dat er in de 
coronatijd onderhoud is gepleegd, maar ik vermoed door 
blinde schilders.’

De creatief directeur van Movie park Germany, Manuel 
Prossotowicz, heef de foto’s inmiddels gezien en reageert 
met ‘Mijn hart bloed’. Door de coronasluiting moesten veel 
medewerkers thuis blijven, ook de mensen die zorgen voor de 
onderhoudsklussen. Twee maanden waren er geen bezoekers 
en lagen de werkzaamheden stil. 

Toen het park weer geopend werd kreeg het vernieuwen van 
de hangende achtbaan, het bouwen van een laserparcours en 
de voorbereidingen voor Halloween Horror Festival voorrang 
op het onderhoud. Prossotowicz geeft aan van mening te zijn 
dat de nieuwe attracties altijd de hoogste prioriteit krijgen 
omdat bezoekers deze veranderingen eerder opvallen. 

Daarnaast lijkt het of er veel gebreken makkelijk zijn op te 
lossen, maar dat is helaas niet zo. Bijvoorbeeld de gevels in het 
Westerngebied, mensen geven aan dit op te lossen met een 
likje verf, maar dat is niet de juiste oplossing. Het materiaal 
is te lsechte staat daarvoor. De gevels zullen dus compleet 
vervangen moeten worden en kan dus niet snel tussendoor 
gedaan worden. 

MEER STEUN VOOR DE KERMIS

Kermisexploitant Frank Vale vindt dat de overheid te weinig 
doet om de kermissen te steunen. „De ene ondernemer wordt 
geholpen, de andere laten ze verzuipen. Het voelt oneerlijk.”

De stelling van de Dag gaat over het wel of niet redden van 
reisorganisaties. Reisorganisaties hebben in mijn ogen gouden 
jaren gehad. En dan denk ik wie helpt ons dan?

Gezonde familiebedrijven, opgebouwd door jarenlang keihard 
te werken met het hele gezin. Geïnvesteerd in nieuwe attracties, 
die nu volledig stilstaan zonder enige vorm van steun vanuit de 
overheid. Al acht maanden zonder inkomen.
Premier Rutte en voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad 
zeggen dat de kermissen open mogen, maar vergunningen 
worden maar mondjesmaat afgegeven. Dat kan ook niet want 
onze kermisterreinen, die volgens mij gewoon openbare ruimte 
zijn, staan vol met terrassen!
De ene ondernemer wordt geholpen, de andere laten ze 
verzuipen. Het voelt oneerlijk. Als de kermis omvalt zijn er ook 
geen andere feesten meer, die worden immers gefinancierd van 
onze pachtsommen. Denk aan: visserijfeesten, harddraverij, 3 
oktober, bloemencorso, dorps- en stadsfeesten, noem maar op.

Frank Vale 

Bron; De Telegraaf

KERMIS ROSMALEN BOOS

Al twee avonden zorgen jongeren voor rellen en 
ongeregeldheden in het dorp. Dat zorgt voor een flinke dosis 
irritatie bij de kermisexploitanten en de organisatie van de 
kermis in Rosmalen, helemaal omdat zij juist hun uiterste best 
doen om in de coronatijd een mooie kermis neer te zetten. 
André Vonk, kermisorganisator, geeft aan dat wanneer de 
kermis sluit en iedereen buiten het terrein staat, de vlam in de 
pan slaat.

Als dat gebeurd wordt de kermis er op aangekeken terwijl 
de relletjes of ongeregeldheden niet plaatsvinden op het 
kermisterrein, maar bij het café een eindje verderop. De 
uitbater wordt vanzelfsprekend niets kwalijk genomen, want de 
jongeren verzamlen zich daar. 
De uitbater zit er natuurlijk ook niet op te wachten en doet zijn 
uiterste best om het gezellig te houden. 

André Vonk en de kermisexploitanten doen er samen alles aan 
om de kermis in deze tijd zo veilig mogelijk te laten verlopen. 
Er is namelijk maar één in- en uitgang, er is beveiliging die ook 
de poort controleert en daarnaast zijn er extra brede paden en 
een ruime opzet van de kermis.

Vanwege de coronamaatregelen wordt de kermis eerder 
gesloten. Eerder ging deze namelijk om twaalf uur dicht, maar 
dat is nu vervroegd naar tien uur. Wanneer de kermis om 
middernacht sluit is het vertrek van de bezoekers wat meer 
geleidelijk, maar sluit de kermis om tien uur dan komen grote 
groepen ineens op straat te staan. 
Niet zeker is of dat de oorzaak is, maar het is wel iets dat opvalt. 

André Vonk geeft aan niet te weten waarom het nou nodig is. In 
het weekend was er namelijk niets aan de hand, maar nu kijk je 
elke avond met angst en beven of en wanneer er wat gebeurd. 
Vervelend blijft het wel. 
Het zijn misschien bezoekers van de kermis, maar het gebeurd 
niet op het kermisterrein. De organisatie van de kermis kan dus 
wel twee keer zoveel beveiligers neer zetten, maar dat gaat niet 
helpen. 

Woordvoerder van de politie Danny Omar Cherkaoui Nahi van 
de politie geeft aan dat de politie op de dinsdagavond bekogelt 
werd met glasscherven en bierflesjes door jongens tussen de 
14 en 18 jaar oud. Deze jongeren kwamen echter niet alleen uit 
Rosmalen, maar ok uit omliggende gemeenten. 

De politie heeft geen geruchten rondom geweld gehoord, al 
zijn die er wel. De geruchten gaan dat de jongeren van plan zijn 
om de laatste avond van de kermis verder te laten escaleren. 
De politie gaat er in ieder geval voor zorgen dat ze met genoeg 
mensen zijn om in te kunnen grijpen.

Organisator van de kermis en de politie hopen beide dat het 
ingrijpen niet nodig is. Woordvoerder Cherkaoui Nahi merkt op 
dat het al bijzonder is dat er kermis wordt gehouden in deze tijd 
van corona. ‘Waarom zou je dat verpesten?’
Daar kan André zich alleen maar bij aansluiten. 
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EXPLOITANTEN KERMIS OOSTERHOUT VECHTEN 
TERUG

Tijdens deze demonstratie wordt er met blikken gegooid 
en touwtje getrokken, niet zomaar een demonstratie dus. 
Vrijdag 14 augustus gebeurde dat in Oosterhout. De kermis 
in Oosterhout werd afgezegd en zodoende hebben de 
exploitanten een illegale kermis opgezet om aandacht te 
vragen voor hun financiële situatie. 

René Scheepers, kermis exploitant, laat weten “Wij zijn reizigers 
en laten ons niet zomaar wegjagen’. Zoals wel meer kermissen is 
de kermis in Oosterhout helaas ook afgezegd. De Exploitanten 
willen hiermee protesteren tegen de kermissen die werden 
afgelast vanwege het coronavirus. Gemeenten zijn bang voor 
besmettingen en lasten daarom de kermissen af.

Het is dan ook niet de eerste keer dat Scheepers zijn zaak opent 
om te protesteren tegen het annuleren van kermissen. ‘Dit is 
beter dan niets doen. Elke gemeente die een kermis afzegt kan 
dan ook een actie van ons verwachten.’

Ondertussen heeft hij zijn zaak geopend en deelt knuffels en 
suikerspinnen uit aan enkel voorbijgangers. Zijn vrouw Tiny legt 
uit wat de annuleringen voor hen betekenen. Zij krijgen nu een 
uitkering van 1.500 euro, maar dat dekt de bedrijfskosten van 
4.00 euro bij lange na niet. Het is enkel genoeg voor de vaste 
lasten.  Tiny geeft aan het raar te vinden dat andere activiteiten 
in de buitenlucht wel toegestaan worden, maar de kermis niet. 

Een voorbijganger op het terrein geeft aan de kermis inderdaad 
te missen en vindt het gevaar van het coronavirus een beetje 
overdreven. ‘Ze maken momenteel iedereen monddood en een 
economische krimp kost ook mensenlevens.’

Even later komen er een politieagent en de 
evenementencoördinator van de gemeente Oosterhout 
polshoogte nemen. Zij krijgen een uur om te vertrekken van de 
agent en de evenementencoördinator. Op de achtergrond zijn 
enkele exploitanten aan het telefoneren met een deurwaarder. 

De demonstratie wordt een uur later toch afgebroken 
dankzij de uitnodiging van burgemeester Mark Buijs voor 
een kopje koffie met een worstenbroodje. Na afloop geeft de 
burgemeester een beter beeld te hebben gekregen van de 
situatie van de exploitanten. Hij heeft toegezegd te gaan kijken 
of er voor de kermis een tegemoetkoming te regelen valt, maar 
hij geeft ook aan niet te kunnen beloven. 

Scheepers geeft aan dit gebaar van de burgemeester te 
waarderen, maar houdt wel een flinke slag om de arm. ‘We 
hebben begrip dat hij geen risico wil nemen, maar door zijn 
beslissing hebben wij geen inkomsten. Mocht er niets uitkomen 
dan gaan we weer terug.’

NIEUWE PLEK VOOR KERMIS VENLO

De kermis in Venlo verhuisd naar alle waarschijnlijkheid naar het 
kazerneterrein dit najaar. Frank Vale geeft aan dat het om een 
kermispark zal gaan. Een nieuwe manier om de kermis op te 
bouwen op een veilige wijze. Kermissen verlaten de binnenstad 
in verband met de nieuwe maatregelen. Ze worden opgebouwd 
achter hekken.

Het Kazerneterrein is een alternatief , niet definitief voor de toe-
komst. Kermissen horen in de binnenstad, maar op dit moment 
is dit de veiligste optie. Dat is in ieder geval beter dan helemaal 
geen kermis. De gemeente laat weten dat er is gesproken over 
het kazerneterrein, maar kan de locatie nog niet definitief 
toezeggen. Eerst moeten er nog aan bepaalde voorwaarden zijn 
voldaan. Bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning die 
voorzien is van een coronaproof plan.

De gemeentewoordvoerder geeft aan dat er tevens informatie 
ingewonnen zal worden bij de veiligheidsdiensten, maar dan 
nog betekend dat niet dat de kermis definitief kan doorgaan. In 
het kader van de openbare orde, veiligheid en gezondheid kan 
een vergunning namelijk alsnog ingetrokken worden. Daar-
naast kan het zijn dat er nog, indien nodig, extra maatregelen 
worden opgelegd

STREETART FRANKEY PLAATST KUNSTWERK TER ERE 
KERMIS TILBURG

Mooi frisse regenboogkleuren gedrapeerd op het draaimolen-
paardje om een lantaarnpaal heen. Dit kunstwerk siert sinds 
kort het Pieter Vreedeplein met een knipoog naar de Tilburg-
se kermis. Streetart Frankey noemt het kunstwerk Merry Go 
Lamppost en is de laatste toevoeging aan de leuke en komische 
Street art welke op dit moment in de binnenstad is verstopt 
voor Festival Kaapstad.

Streetart Frankey heeft meerdere plekken in de stad versierd 
met eerder een wipeend in de Beljonfontien, een reiger welke 
een pizza eet op het Piusplein en ook Homer Simpson bovenop 
een dansschool. Eigenlijk heet het H mer Simps n, omdat Homer 
de O aan het oppeuzelen is. In het weekend van 22 augustus 
zullen er nog meer leuke dingen verschijnen in de binnenstad 
van Streetart Frankey. 

GRATIS IN DE DRAAIMOLEN OF HET REUZENRAD 

Toeristen die in het Waddengebied op vakantie gaan hebben 
geluk! Zij krijgen namelijk een gratis kaartje voor de draaimolen 
of het reuzenrad op de Markt in Dokkum.
Organisatie Visit Dokkum roept op deze manier mensen 
op om een selfie te nemen en deze te delen via de Hashtag 
#rondjedokkum. Daarmee kunnen de mensen ook nog in de 
prijzen vallen. Zij maken namelijk kans op een spectaculaire 
experience op het wad, een luxe overnachting voor twee 
personen in Dokkum, een etentje voor vier personen in de regio 
of een bierproeverij. De hele zomer kan iedereen nog terecht op 
de Markt. 

Het idee van de ondernemers en horeca in Dokkum wordt 
De Magie van de Markt genoemd en is bedoeld als een 
terugkerend evenement voor de stad. De ondernemers geven 
aan dat het een groot succes is nu ze een paar weken draaien. 
Doordat de grote evenementen afgeblazen worden wordt de 
Markt op deze manier opgefleurd. Als vestingstad aan het wad 
trekt Dokkum alsnog de nodige bezoekers.

Merry Go Lamppost, het nieuwste kunstwerk van Streetart Frankey 
voor Kaapstad, is te zien op het Pieter Vreedeplein. © Jostijn Ligtvoet 
Fotografie
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ONTRUIMING HOORNSE KERMIS

Tijdens de zondagavond van de Hoornse kermis heeft de politie 
deze ontruimd vanwege een vechtpartij. Echter waren de 
betrokkenen al verdwenen toen de politie arriveerde.

De politie heeft de omgeving afgezocht en in de gaten gehouden, 
maar daar is niets uitgekomen en wordt de zaak niet meer verder 
onderzocht. Rond elf uur stonden er zes politievoertuigen in de 
omgeving van het station, welke vlakbij het kermisterrein gelegen 
is.

Ondernemer Willy Ordelman ontving rond half elf een app van 
de gemeente in de groepsapp met de exploitanten. Daarin werd 
gevraagd de muziek en de lichten uit te zetten en de attracties uit 
te laten draaien. Er mochten geen nieuwe mensen meer in en dus 
ging de kermis een half uur eerder dicht. Ordelman baalt daar een 
beetje van. Tijdens de zomerhitte komen de mensen overdag niet 
veel. In de avond wordt het koeler dus dan komen er meer mensen 
naar de kermis. Maatregelen tegen de hitte zijn bijna niet te doen, 
wegens de coronamaatregelen. Een mogelijkheid zou zijn om de 
kermis in de avond wat langer door te laten draaien. 

Woordvoerder van de gemeente Jara Hof bevestigd de vechtpartij 
en geeft aan dat het bijna aan het einde van de kermis was en dat 
zij daarom besloten hebben om er geen nieuwe bezoekers meer 
toe te laten. Archieffoto Hoorn 
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GGD: ‘KLEINE VAKANTIEKERMIS TILBURG 
WAS TOCH EEN VERANTWOORDE KEUZE’

Volgens de gemeente Tilburg is de Vakantiekermis prima ver-
lopen in een periode dat er landelijk en regionaal nauwelijks 
besmettingen waren. ‘Op basis van de inmiddels beschikbare 
gegevens uit bron- en contactonderzoeken van de GGD Hart 
voor Brabant is vastgesteld dat dit een verantwoorde keuze 
was,’ zegt de gemeente in een persbericht.
De laatste dag van de kermis was zondag 26 juli. Een aantal 
weken later is gebleken dat er geen piek in het aantal besmet-
tingen is. Uit recente cijfers van de GGD blijkt dat negen men-
sen die op de kermis zijn geweest corona hadden. Zes daarvan 
waren toen ook besmettelijk, maar het aantal besmettingen 
is niet veel hoger dan in andere gemeenten. In West-Brabant, 
zoals in Bergen op Zoom, is zelfs sprake van een brandhaard.
Tegen het Brabants Dagblad zei de GGD al eerder dat er geen 
aanwijzingen zijn dat de kermis tot méér besmettingen heeft 
geleid. ‘Het merendeel van de positief geteste mensen is ook 
op andere locaties geweest. Het is daarom heel moeilijk om te 
achterhalen of de kermis de daadwerkelijke bron is geweest,’ zo 
zegt Sandra Verhoeven van de GGD.
Ondanks de ervaringen met de Vakantiekermis, heeft de 
Tilburgse burgemeester besloten de kermis in Udenhout (ge-
meente Tilburg) niet door te laten gaan. Deze kermis stond 
gepland van 29 augustus tot en met 1 september. Medio augus-
tus liep het aantal besmettingen landelijk flink op, vooral onder 
jongeren. Daarom vindt de burgemeester het niet verantwoord 
de kermis in Udenhout te organiseren.

KERMISORGANISATOR ROSMALEN LEGT OP
OMROEP BRABANT UIT WAAR HET MISGAAT

Wat te doen als jongeren avond na avond voor ongeregeldhe-
den zorgen in Rosmalen waar het kermis is? Waar organisatie 
en kermisexploitanten hun uiterste best doen om de kermis tot 
een succes te maken in coronatijd? Er alles aan doen om het zo 
veilig mogelijk houden? Centrale in- en uitgang, beveiligers op 
het terrein en aan de poort, instructies vanwege coronamaatre-
gelen, vervroegde sluiting van middernacht naar tien uur?
In de uitzending ‘Brabant Nieuws’ van Omroep Brabant op 12 
augustus legde André Vonk van Bureau De Kermisgids helder 
uit wat er dag na dag op het Gildeplein plaatsvond. ‘Kwalijk is 
dat wij er als kermis op aangekeken worden, maar de ongere-
geldheden vonden niet op het kermisterrein plaats, maar bij 
een café zo'n tweehonderd meter verderop. Die uitbater zat 
daar ook niet op te wachten en deed zijn best om het zo gezel-
lig mogelijk te houden.’
Dit jaar ging de kermis van Rosmalen om tien uur 's avonds 
dicht vanwege de coronamaatregelen. Vonk: ‘Daardoor ko-

men er wel in één keer grote groepen op straat te staan. Als je 
tot middernacht doorgaat, gaat dat vertrek wat geleidelijker. 
Zaterdag en zondag was er niets aan de hand,’ aldus vonk, die 
vermoedt dat alcohol een rol speelt. De kermisorganisator her-
haalde op tv dat de onrust telkens ná de kermis en niet óp het 
kermisterrein plaatsvond: ‘Als mensen rotzooi willen trappen, 
dan kan ik hier twee keer zoveel beveiliging neerzetten, maar je 
houdt dat dan tóch niet tegen.’ 
Volgens de politie kwamen jongeren ook uit omliggende 
gemeenten als Oss, Vught en Den Bosch. De sluiting van de 
Rosmalense kermis ging ook woensdagavond gepaard met 
opstootjes. In de Dorpsstraat, nabij het kermisterrein, gooiden 
jongeren met vuurwerk en beledigden agenten. Tien jongeren 
werden maandag, dinsdag en woensdag gearresteerd. 
André Vonk onderstreepte in zijn betoog de grote irritaties bij 
honderden kermisexploitanten over hardnekkige, feitelijk on-
juiste berichtgeving in alle soorten van media. Als ten tijde van 
een kermis ongeregeldheden plaatshebben, worden die altijd 
‘op de kermis’ gesitueerd, ook al heeft de kermis er feitelijk, dus 
aantoonbaar, niets mee van doen… 

  door Lauran Wijffels                 door Lauran Wijffels
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  door Lauran Wijffels                 door Lauran Wijffels

ACTIE KERMISEXPLOITANTEN IN TILBURG
NA VERBOD KERMISSEN IN DEEL BRABANT

Mogelijk mogen er voor 1 november tóch weer kermissen wor-
den gehouden in Midden- en West-Brabant. Hoelang het ver-
bod duurt, hangt af van hoe het corona-virus zich ontwikkelt. 
Als het aantal besmettingen afneemt, mogen er mogelijk ook 
eerder kermissen worden gehouden. Een van de woordvoerders 
van de kermisbonden, BOVAK-voorzitter Atze J. Lubach, heeft 
goede hoop dat kermissen vanaf eind september of begin okto-
ber weer mogelijk zijn. 
Voorzitter van de Veiligheidsregio Theo Weterings houdt het 
op half oktober. Weterings, tevens burgemeester van Tilburg, 
had een dag eerder besloten dat alle kermissen in Midden- en 
West-Brabant tot 1 november verboden zijn omdat het aantal 
corona-besmettingen in dit gebied weer toeneemt. Hij houdt 
er rekening mee dat ook de twee andere veiligheidsregio's in 
Brabant een vergelijkbare maatregel nemen.
Kermisbonden en -exploitanten reageerden woedend en 
eisten overleg. Pakweg 25 boze kermisexploitanten hielden 
donderdag 20 augustus een protestactie bij het Stadskantoor 
in Tilburg. Ze stonden enkele uren met tien kermiswagens op 
het terrein van de gemeente aan de Spoorlaan. Vier exploitan-
ten spraken tijdens het protest tevens met kermiscoördinator 
Jet van Baast van de gemeente Tilburg en een ambtenaar van 
de Veiligheidsregio. Volgens exploitant Ber Mobron was dat 
gesprek ‘prettig’. Hij zou graag zien dat de kermissen in de regio 
doorgaan. ‘Maar dat zal moeilijk worden.’

Donderdag sprak Weterings met de kermisbonden. Dat gesprek 
was al gepland en bedoeld om de verkleinde Vakantiekermis 
van een maand geleden in Tilburg te evalueren. Ook de nieuw-
ste maatregel over intrekking van Brabantse kermissen werd 
besproken. BOVAK-voorzitter Atze J. Lubach liet eerder al weten 
verontwaardigd te zijn over de beslissing om kermissen in de 
Brabantse regio af te gelasten, zonder dat er met de beide ker-
misbonden overleg is geweest. 
Het ging in Tilburg om een groep exploitanten uit met name 
Bergen op Zoom. Zij maakten de vergelijking met de Efteling, 
die wel open mag blijven. Ook vinden ze het raar dat 30 kilome-
ter verderop, in Den Bosch, vrijdag 21 augustus wel een nieuwe 
kermis mag beginnen, zei exploitant Ber Mobron: ‘Als dit ge-
sprek niks oplevert, gaan we kijken naar grotere acties...’

OMROEP BNN-VARA ZOEKT KERMISFAMILIE 
VOOR DOCUMENTAIRE OVER FAMILIEBEDRIJF

Voor een nieuwe documentaireserie over familiebedrijven is 
omroep BNN-VARA op zoek naar boeiende kermisfamilies. ‘In 
de serie wordt een zestal familiebedrijven in verschillende bran-
ches gedurende ongeveer een jaar gevolgd. Familiebedrijven 
staan erom bekend dat ze vaak innovatief en veerkrachtig zijn 
en wel een stootje kunnen hebben. Maar de huidige situatie als 
gevolg van de coronacrisis had niemand kunnen voorspellen 
en is voor vele bedrijven een hele zware klap. Hoe gaan onder-
nemers hiermee om en wat betekent het voor hun bedrijf dat 
soms al generaties lang door de familie wordt gerund? Dat zijn 
vragen die in de serie aan bod zullen komen,’ vertelt Monique 
Lesterhuis (foto), researcher voor BNN-VARA. Wanneer de serie 
exact wordt uitgezonden weet zij nog niet.
Zij vervolgt: ‘De kermis is natuurlijk bij uitstek een familiebedrijf, 
dat bovendien veel mensen aanspreekt en we zouden het dan 
ook interessant vinden om zo’n bedrijf te kunnen volgen, ook al 
lag alles maandenlang stil. Ik heb contact met een aantal exploi-
tanten en de beide kermisbonden, maar merk dat het voor hen 
in deze hectische tijd lastig is om hierin te bemiddelen. Het zal 
ook niet makkelijk zijn om een bedrijf te vinden dat zich in deze 
moeilijke tijd wil laten filmen, maar misschien is het voor hen 
ook een kans om te laten zien wat de huidige situatie voor hen 
betekent en wat ze doen om deze crisis te overleven.’
Tips, suggesties voor interessante families stelt BNN-VARA-me-
dewerkster Monique Lesterhuis erg op prijs: 06-54242843.
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Evenement:
Kermis
Datum:   
Zaterdag 18 t/m zondag 26 juli 2020 (9 dagen)
Locatie:   
De Voorwaarts
Organisatie:
J.F.W. (Job) de Voer en J.J. (Hans) de Voer - 
Apeldoorn 
Aantal attracties: 
Ca. 40 zaken (7x grootvermaak / 7x kindervermaak)
Stroomvoorziening:
POWER COMPANY Aggregaten Verhuur - 
Apeldoorn
Informatie & promotie:
Website: N.v.t.
Facebook: N.v.t.
Informatiezeilen COVID-19
Randprogramma:
N.v.t.
Faciliteiten:
Afvalcontainers, toiletvoorziening, fietsenstalling 
en EHBO
Woonwagenlocatie:
N.v.t.

Door heel Apeldoorn verspreid stonden 
deze opvallende reclameborden.

Het bedrijf Every Security was door de organisatoren, Job en Hans de Voer, ingehuurd 
om zorg te dragen voor de naleving van de opgestelde RIVM-regels rondom het 
Corona-virus. Het kermisterrein aan de Voorwaarts was hiervoor geheel omheind met 
hekken. De bezoekers werden via een centrale ingang toegelaten tot het terrein, waar 
een verplichte looproute gevolgd diende te worden. Daarnaast werd middels een tel-
ling bijgehouden dat het aantal aanwezige kermisbezoekers nooit boven de 500 uit 
zou komen, waardoor ten alle tijden vanuit de organisatie voldoende ruimte tot 1.5 
meter aangeboden kon worden. Wanneer het maximum aantal van 500 bezoekers 
bereikt werd, moest er in de aanlooproute, afgezet met dranghekken, voor de ingang 
gewacht worden. 

Van zaterdag 18 tot en met zondag 26 juli stond de kermis opgesteld op De 
Voorwaarts.

        APELDOORN
                          door Harrie Messemaeckers 

Letterlijk en figuurlijk de grote publiekstrekker 
op deze kermis was de Booster Maxxx.

Een verplichte looproute en brede gangpaden zorgden voor overzicht en 
voldoende afstand mogelijkheden voor bezoekers onderling.
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        APELDOORN
                          door Harrie Messemaeckers 

Evenement:
Kinderkermis
Datum:   
Vrijdag 31 juli t/m woensdag 5 augus-
tus 2020 (6 dagen)
Locatie:
Gouden Leeuwplein
Organisatie:
Sterevents - Oostrum
Aantal attracties: 
11 zaken (1x grootvermaak / 5x kinder-
vermaak)
Stroomvoorziening:
Sterevents - Oostrum
Informatie & promotie:
Website: - 
Facebook: www.facebook.com/kermis-
venraypuntcom
Redactionele aandacht in alle regionale 
dag- en weekbladen en radio uitzen-
dingen op Omroep Venray.
Randprogramma:
Officiële publieksopening m.m.v. bur-
gemeester Luc Winants en kermiswet-
houder Jan Loonen, inzegening attrac-
ties door Deken Ed Smeets en bezoek 
variété-entertainer Jack Houben als 
Clown Desalles en Peter van de Ander-
halvemeter
Faciliteiten: 
Afvalcontainers
Woonwagenlocatie:
N.v.t.

De kinderkermis werd iedere dag muzikaal 
omlijst door de klanken van een kermisor-
gel van de familie Hinzen uit Swalmen.

Aansluitend aan de opening werden 
volgens Venrayse traditie door deken Ed 
Smeets de attracties ingezegend. 

VENRAY

De kinderkermis werd vrijdagmiddag 31 
juli even na 15:00 uur onder tropische 
temperaturen officieel geopend door 
kermiswethouder Jan Loonen (r) van de 
gemeente Venray. Onder aanwezigen bij 
de opening ook burgemeester Luc Winants 
en de directeur van Nederlandse Kermis-
bond NKB Jan Boots.

Variété-entertainer Jack Houben bracht als 
Clown Desalles en Peter van de Ander-
halvemeter op vrijdag en woensdag een 
bezoek aan het terrein.

Nadat begin juli definitief bekend werd dat 
de traditionele Venrayse zomerkermis, die 
ieder jaar gevierd wordt rondom het eerste 
weekend van augustus, door de Corona 
pandemie geen doorgang kon vinden, 
leek het erop dat Venray dit jaar geheel 
verstoken zou blijven van enig kermisver-
maak. De kermis van Venray behoort tot 
de top-20 van de jaarlijks 2000 georgani-
seerde kermissen in Nederland. Het was 
daarom ook fijn dat de kinderkermis op het 
Gouden Leeuwplein in een aangepaste sa-
menstelling alsnog doorgang kon vinden 
van vrijdag 31 juli tot en met woensdag 5 
augustus.  

De organisatoren van de kinderkermis, 
Willy en Hennie Sterrenberg-Geven van 
Sterevents, samen met burgemeester Luc 
Winants.

Op het Gouden Leeuwplein stonden een 
tiental attracties opgesteld, waaronder 
rupsbaan Cocoon, olifantencarrousel 
Dumbo, trampolines, buggy en een mini 
zweefmolen. Het terrein werd verder aan-
gevuld met enkele oefeningspelen zoals 
grijpkranen en eendjesvissen. Ook de echte 
kermislekkernijen ontbraken niet zoals sui-
kerspin, popcorn, nougat- en suikerwerken, 
oliebollen en wafels.
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Evenement:
Kermis
Datum:   
Zaterdag 1 t/m dinsdag 4 augustus 2020 
(4 dagen)
Locatie:   
Sint Agathaplein
Organisatie:
Gebr. Regter - Langenboom 
Aantal attracties: 
Ca. 20 zaken (7x grootvermaak / 2x kin-
dervermaak)
Stroomvoorziening:
Gebr. Regter - Langenboom
Informatie & promotie:
Website: -
Facebook: - 
Informatiezeilen COVID-19
Randprogramma:
Clown Desalles als Peter van de Ander-
halvemeter
Faciliteiten:
Afvalcontainers en toiletvoorzieningen
Woonwagenlocatie:
De Raadstraat

De attracties stonden op het sfeervolle Sint Agathaplein opgesteld. 

Plezier en vertier in de Techno Dance.

Duidelijke bebording attendeerde de 
bezoekers op de RIVM richtlijnen. 

BOEKEL
door Harrie Messemaeckers

De kermis op het Sint Agathaplein vond dit jaar plaats in aangepaste vorm waarbij er meer 
ruimte tussen de attracties was aangehouden. De attracties in Boekel zijn vooral gericht 
op kinderen en jongeren. De organisatie en BOA’s van de gemeente hielden de bezoekers-
stroom goed in de gaten en kregen hierbij op ludieke wijze assistentie van Jack Houben in 
de rol van Peter van de Anderhalvemeter.
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   Berghem
door Jeroen Miessen

Evenement:
Kermis Berghem
Datum:   
Zaterdag 11 t/m dinsdag 14 juli 2020 (4 
dagen)
Locatie:   
Meester Gielenplein
Organisatie:
Stichting Berghem Events
Aantal attracties: 
Ca. 20 zaken (3x grootvermaak / 3x kin-
dervermaak)
Stroomvoorziening:
De Graauw - Schaijk
Faciliteiten:
Centrale in- en uitgang, beveiliging
Woonwagenlocatie:
Rosheuvel (Oss)

Dit jaar geen grote feesttent bij de kermis, maar een klein af 
gehekt terras

Door middel van grote spandoeken werden de bezoekers gewezen op de huisregels 
omtrent de covid-19 maatregelen.

Afgelopen winter is de Polyp van Chris Eckelboom voorzien van een 
restyle. Zo zijn de kassa, schotten rond de middenbouw en de gondels 
voorzien van een nieuwe look.

Tijdens de kermis in Oss (in augustus) heeft de Stichting Berghem Events de Cor 
Overkamp Award 2020 mogen ontvangen. Zij hebben deze prijs gekregen voor hun 
bijzondere inzet voor de dorpskermissen in de gemeente Oss.
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   TILBURG
door Harrie Messemaeckers

Evenement:
Vakantiekermis
Datum:   
Vrijdag 17 t/m zondag 26 juli 2020 (10 
dagen)
Locatie:   
Besterdplein, Paleisring, Stadhuisplein en 
Koningsplein
Organisatie:
Gemeente Tilburg
KermisProjectTeam (KPT): Jet van Baast, 
Sander Bayens, Peter van de Nieuwenhui-
zen en Henk Neven
Aantal attracties: 
Ca. 70 zaken (24x grootvermaak / 10x 
kindervermaak)
Stroomvoorziening:
Homan Elektrotechniek - Mijdrecht
Informatie & promotie:
Website: www.tickettotilburg.com/nl/
tilburgvakantiestad/vakantiekermis
Facebook: n.v.t.
KermisFM, uitgebreide dagelijkse (lan-
delijke) media aandacht, banieren en 
vlaggen.
Randprogramma:
Officiële publieksopening door kermis-
wethouder Rolph Dols
Faciliteiten:
Afvalcontainers, toiletvoorzieningen en 
EHBO
Woonwagenlocatie:
N.v.t.

De locatie Paleisring.

De locatie Koningsplein.

Ook op de locatie Besterdplein brede gangpaden en voldoende ruimte 
tussen de attracties om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren.

Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli kon je naar 
de Vakantiekermis in Tilburg. Hier vond je circa 70 at-
tracties op vier omheinde kermispleinen. De toegang 
tot alle pleinen was gratis en gastheren/gastvrouwen 
hielden toezicht op de 1,5 meter afstand.

De officiële opening van 
de Tilburgse kermis 2020 
vond op vrijdag 17 juli 
om 15:00 uur plaats bij 
Nederlands nieuwste 
vermaakzaak Toxic op de 
locatie Stadhuisplein door 
kermiswethouder Rolph 
Dols.
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Nederlands nieuwste vermaakzaak, de Toxic, van de familie Moonen-Koren-
blik beleefde zijn première op de Tilburgse Vakantiekermis.

Voor de eerste keer presenteerde Joanna Geven haar gloednieuwe suiker-
spincontainer “Candy Circus” aan het publiek.

Onder exploitatie van de familie Arjaans uit Apeldoorn van Fun Circus naar 
Viva Las Vegas. Het glazendoolhof was met de nieuwe decoratie en naam 
voor het eerst te bewonderen op het Tilburgse Besterdplein.

RaceORama van Daniel de Voer.
Op het Pieter Vreedeplein en op de Heuvel stonden respectievelijk een mini 
cars en Tea Cups opgesteld voor de kinderen.

Op de Spoorlaan, op de parkeerplaats tegenover de ABN-AMRO, stond 
maar liefst twee maanden lang de “Hooggaatie” oftewel het icoon van de 
Tilburgse kermis het reuzenrad opgesteld. Het rad was in de periode van 
vrijdag 17 juli tot en met donderdag 17 september dagelijks geopend. Een 
ritje in het reuzenrad was vastgesteld op € 1,- voor kinderen en volwassenen 
betaalden € 2,-. Daarnaast werd ook de mogelijkheid geboden aan bedrij-
ven om het rad af te huren voor borrels, diners en netwerk-activiteiten.
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Hoorn
door Jeroen Miessen

Evenement:
Kermis Hoorn
Datum:   
Zaterdag 8 t/m zondag 16 augustus 2020 
(8 dagen)
Locatie:   
Pelmolenpad
Organisatie:
Gemeente Hoorn
Aantal attracties: 
Ca. 58 zaken (11x grootvermaak / 7x 
kindervermaak)
Stroomvoorziening:
Energy on Tour BV - Mijdrecht
Informatie & promotie:
Website: http://www.kermis-hoorn.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/
kermishoorn/
Kermiskrant, kermis App
Randprogramma:
Dinsdag 11 augustus: Prikkelarme kermis
Dinsdag 11 augustus: Kortingsdag (€1 
korting tussen 14.00 & 19.00 uur)
Faciliteiten:
Afvalcontainers, toiletvoorzieningen en 
ehbo
Pakwagenlocatie:
Westfriese Parkweg
Woonwagenlocatie:
Pelmolenpad

In Hoorn beleefde de nieuwste KMG attractie de Airborne, 
een Speed 32, in wereldpremière. Deze wordt gepresen-
teerd door Willy Ordelman & Demi van Raay

De opzet met de drie paden in het voorste deel van kermis bleek geen succes. 
Voor het publiek waren er te veel keuze in looproutes

De kermis stond dit jaar niet op zijn vertrouwde plek in de binnenstad, maar net daarbui-
ten op het Pelmolenpad. Dit is normaliter de woonwagenlocatie van de kermis.
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Sneek

door Jeroen Miessen

Evenement:
Zomerkermis Sneek
Datum:   
Vrijdag 31 juli t/m donderdag 6 augustus 
2020 (7 dagen)
Locatie:   
Martiniplein
Organisatie:
Gemeente Súdwest-Fryslân (kermismees-
ter: Kevin Vonk)
Aantal attracties: 
Ca. 27 zaken (6x grootvermaak / 2x kin-
dervermaak)
Stroomvoorziening:
Homan Elektrotechniek - Mijdrecht
Informatie & promotie:
Facebook: https://www.facebook.com/
sneekweekkermis/
Faciliteiten:
Afvalcontainers, toiletvoorzieningen en 
ehbo
Woonwagenlocatie:
Alexanderstraat

Helaas bleek de kermis zonder Sneekweek geen succes en bleven de bezoekers-
aantallen uit. Helaas hierdoor teleurstellende resultaten op deze kermis.

Het plein en de straat waren van elkaar gescheiden met hoge hek-
ken. Hierdoor leek het net of de twee delen niet bij elkaar hoorden

Tijdens de kermis in Sneek ging The Winner van Arend Harms in première.

In Sneek stond Ed Toilet XXL van Edwin de Vries voor het eerst 
open.
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Voor eventuele onregelma-

tigheden in niet schriftelijk 

opgegeven advertenties stelt de 

redaktie zich niet aansprakelijk

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

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 circus-

pastoraataangelegenheden:

Aalmoezenier 

B.E.M. van Welzenes

tel. (024) 377 75 75 

of 06-55 356 666

www.kscc.nl

email: info@kscc.nl

Correspondentieadres:

Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen

Evenement:
Mega Zomerkermis GelreDome 
Datum:   
Vrijdag 31 juli t/m zondag 23 augustus 
2020 (24 dagen)
Locatie:   
Batavierenweg (P-GelreDome)
Organisatie:
Evenementen- en Kermisorganisa-
tiebureau Kermisplaza B.V. - Lands-
meer 
Aantal attracties: 
Ca. 60 zaken (19x grootvermaak / 10x 
kindervermaak)
Stroomvoorziening:
Interchange Power BV - Kerkrade
Informatie & promotie:
Website: https://gelredome.nl/nl/eve-
nement/31-07-2020-mega-zomer-ker-
mis-gelredome
Facebook: www.facebook.com/meg-
akermisarnhem, Informatiezeilen CO-
VID-19, reclamezeilen en billboards 
Randprogramma:
Officiële opening door kermisaalmoe-
zenier Bernhard van Welzenes en vrijwel 
dagelijks bezoek van Milko Steyvers 
met zijn discomobile.
Faciliteiten:
Afvalcontainers, toiletvoorzieningen en 
EHBO
Woonwagenlocatie:
Batavierenweg (achter de attracties)

Op een aantal parkeerterreinen rondom 
voetbalstadion GelreDome stond van vrijdag 31 
juli tot en met zondag 23 augustus een grootse 
zomerkermis opgesteld voor jong en oud. De 
kermis was dagelijks geopend van 13:00 tot 
23:00 uur. Parkeren was € 5,- voor de hele dag.

Om het bezoek aan de kermis voor iedereen zo veilig mogelijk te maken 
werden de bezoekers voordat ze het kermisterrein konden betreden 
gevraagd een intake formulier in te vullen voor een verklaring omtrent 
de gezondheid. Dit formulier werd per huishouden ingevuld en ingele-
verd waarna je een toegangsbandje ontving. Deze gegevens werden 
gevraagd om een eventueel bron- en contactonderzoek te vergemak-
kelijken.

Op het terrein stonden de attracties dusdanig opgesteld dat er optimale 
ruimte was om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren.

Paintball game “Police Academy” van Edwin de Haan is de afgelopen 
periode voorzien van nieuwe kleurrijke decoratie.

BOEKEL
door Harrie Messemaeckers

De absolute hit onder de automatenspelen van dit moment “Pink 
Date” mocht natuurlijk ook niet ontbreken op de grootste kermis van 
Gelderland.


