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alles wat je
moet weten!

Maak kans op

mooie prijzen.

Kortingsbonnen
en winacties!

het complete
kermisprogramma
!
plattegrond
langs meer dan!
130 attracties

H 28 september t/m 3 oktober H de snelste, grootste
en goedkoopste H meer dan 130 attracties H op 7 pleinen H

MODERN
CHINEES

TA K E AWAY

CATERING

kermis terrasschotel
€ 10,(uitsluitend op het terras)
nasi, bami of rijst met:
babi pangang
of

tjap tjoy met vlees
of

foe yong hai
of

kipfilet in kerrie saus
of

kipfilet met champignons
tijdens de kermisdagen is afhaal en restaurant geopend
Restaurant Azië • Stationsstraat 20 • 6001 CK Weert
Tel. 0495 - 537074 • www.restaurantazie.nl
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van vermaak
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3 oktob
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2018

Het gonst al dagen door de stad… het is weer september, dus de kermis is in aantocht! Nog even en dan rijden de
vrachtwagens weer af en aan en klimmen stoere, onbevreesde mannen naar grote hoogtes om de attracties in
elkaar te schroeven. In deze kermisuitgave kun je alvast lezen welke attracties van de partij zijn. Zo kun je straks
goed voorbereid, met de kermisbonnen op zak, snel richting de stad. Het aanzwellende geluid van muziek en
attracties laten er dan geen misverstand over bestaan: Weert kermis draait weer op volle toeren!
Het rondje kermis trappen we af op kermisplein
BASSIN, waar we letterlijk tegen een aantal
attracties in de categorie groot vermaak aanlopen.
Je kunt hier op 40 meter hoogte genieten van het
uitzicht in het reuzenrad Sky Wheel of een spannend
ritje maken in de blinkende Spinning Coaster van
de familie Buwalda. Word lekker door elkaar geschud
in Jumper Maxx, of ga het avontuur tegemoet in het
mega-action house Heroes City XXL, compleet met
buitenparcours en speciale watereffecten.
Iets verder in de binnenstad is KASTEELPLEIN
‘the place to be’ voor de jeugd! Zwier hoog in de
lucht in de mega-zweefmolen Around the World
of scheur laag bij de grond rond in de autoscooters
van familie Hinzen. Vaste prik voor veel liefhebbers
is een rondje in de populaire Break Dance en Sound
Machine staat zeker ook garant voor de nodige
spanning en sensatie.
De kleintjes vliegen met hun vriendje Dumbo naar
een hoger level en roetsjen op de Mega Slide weer
vlug naar beneden. Op dit kermisplein presenteert
Clown Milko (oud-directeur van Circus Herman Renz)
voor het eerst in Weert zijn unieke vlooiencircus. In de
Hegstraat, richting de Markt, kunnen kleine kinderen
nog een rondje maken in de bekende ballonvaart
Montgolfière en even lekker springen, duikelen en
salto’s maken op de trampolines.
Op de MARKT heerst ook dit jaar weer een his
torische sfeer met onder meer de kindercarrousel
en de authentieke Wellenflieger van de Familie
Eberhardt voor het hele gezin. Andere bekende
exploitanten vullen de markt verder in. Op dit
plein kun je bijvoorbeeld terecht voor een hartige

Stem op
je favoriet!
Van welke attractie krijg je de hoogste
adrenaline rush, waar gaat je hart sneller
van kloppen en waaraan beleef je het
meeste plezier?
Stem op je favoriet via de site:

kermisweert.nl
Stemmen kan van vrijdag 28 tot en met
zondag 30 september 24.00 uur

snack van Schwenkgrill Mittler, een gokje wagen,
lootjes kopen bij Wimpie en een poging doen in de
schietsalon... keuze te over!
Op kermisplein NIEUWE MARKT kan iedereen
zijn hart ophalen. Meteen springt de, met aqua-fun
uitgeruste, X-Factory in het oog. Deze attractie
zorgt absoluut voor kriebels in de buik én voor de
nodige waterspetters. Stap daarna samen vlug in
de familie-achtbaan om lekker droog te waaien.
Voor een wat heftigere rit stap je in de razendsnelle Snowjet. Heb je dan nog niet voldoende kick
beleefd? Koop een kaartje voor Air Race Bungee en
laat je afschieten boven Weert.
Struinend door de Langstraat komen we een heuse
Weerter kermis Pop-up Store tegen, met informatie en unieke merchandise. Met enkele collector’s
items op zak gaan we snel door naar kermisplein
LANGPOORT. Op dit kermisplein vallen de allerkleinsten met hun neusje in de boter: gezellig een
ritje maken in de Mini Cars, een greep doen naar
‘de flos’ in de Rups of toch op bezoek bij de altijd
vriendelijke clown van de Mini Octopus. Maar ook
voor ouderen is er genoeg spektakel: een rondje in
de Walking Waterballs is een beleving en dit geldt
zeker ook voor Ghost Rider. Deze 100 ton zware
machine slingert je met 4G in de rondte en over de
kop, een absolute topsensatie!
Geen kermis zonder griezelen en dat kan dan
ook maximaal in het spookhuis Thriller op het
STATIONSPLEIN. De zenuwen gieren waarschijnlijk ook door je lijf in Lost Adventure, waar je
geduld op de proef wordt gesteld terwijl je je een
weg naar buiten baant door het ondergrondse
laboratorium. In de Cakewalk (voorheen de Jimmy)
word je vooral fysiek uitgedaagd. Eenmaal buiten
vinden we twee oude vertrouwde attracties op een
nieuwe plek: De Turbo Polyp en de 60 meter hoge
Booster Maxx voor de echte waaghalzen.
Op kermisplein DRIES tot slot enkele debutanten
voor Weert. Direct achter de stationstunnel vind
je Reactor, een ronddraaiende schijf die super snel
om twee assen draait. Op de kop van het plein staat
het letterlijke hoogtepunt van de kermis, The Mine
Tower! Deze 150 ton zware gigant is ‘s werelds enige
reizende vrije val toren met kantelende zittingen.
Stap in, reis al ronddraaiend naar 90 meter hoogte
en raas als een dolle naar beneden!
Houd je liever de controle in eigen hand? Dat kan in
Rainforest Labyrinth, een doolhof van glas met leuke
en verrassende effecten en lachspiegels. Weertenaar
Dirk de Vries zal je behendigheid flink testen met zijn
hilarisch spel Mad Mill. Afsluiten doen we uiteraard

met een laatste portie adrenaline in de centrifuge
Star Wars, de bekroonde Impact en Top Spin no.2.
Wederom staat Weert in 2018 garant voor een mooi en
afwisselend aanbod aan kermisattracties. Nieuwe
attracties wisselen zich af met oude bekenden op
andere plekken. Hoe ‘gewoon’ het voor de vaste
bezoeker misschien ook is, onthoud dat Weert
kermis absoluut uniek is in Nederland én in het
buitenland. Een slingerend lint van vermaak door het
hart van de stad, waar je even de dagelijkse sleur kan
vergeten en volop kunt genieten.
Deze opsomming van attracties is onder voorbehoud. Het
kan voorkomen dat attracties verplaatst worden of door
omstandigheden niet aanwezig zijn.

Een geweldig mooie
stadspromotie
Met nevenfuncties als voorzitter van de college
adviescommissie Cultuurhistorie en voorzitter
van collegeadviescommissie Roerend erfgoed en
beeldende kunst, mogen we gerust stellen dat
Geert een cultuurfanaat is. “Zeker. Cultuur maakt
nieuwsgierig, inspireert, confronteert, raakt en
daagt uit”, somt hij zomaar snel even op. “Cultuur
is een basisbehoefte die voor iedereen bereikbaar
moet zijn, want cultuur brengt ook vreugde, humor
en genot.”

Dit voorjaar is Geert Gabriëls (39) gestart
aan zijn tweede periode als wethouder in
de gemeente Weert. Naast onder meer
onderwijs, duurzaamheid en biodiversiteit
heeft hij cultuur in zijn portefeuille. En daar
is hij blij mee, want dit betekent dat hij nu
voor het vijfde jaar kermiswethouder is. Een
titel die hij met trots draagt. Hij koestert
de stadskermis als cultureel erfgoed en wil
zich daarvoor dan ook graag met oprechte
betrokkenheid inzetten.

De wethouder benadrukt dat hij in zijn sterke
voorliefde niet kieskeurig is. Hij houdt van zowel
moderne als traditionele kunst en cultuur. “De
specifiek Weerter culturele evenementen maken
daarvan ook onderdeel uit. Het zijn vaak grootse
happenings, die we als bevolking absoluut moeten
omarmen en koesteren. Saamhorigheid, dat hoort
gewoon bij Weert.”

kermismeesters van Hasselt (B) Weert kermis echt
als voorbeeld zien. Ze zijn onder de indruk van
de gestroomlijnde organisatie, de spraak
makende
debutanten en populaire attracties.”
“Kermisexploitanten willen zelf graag hier aanwezig
zijn.” Geert ziet dat als een groot compliment, ook
voor de lokale kermiscoördinatoren. “We moeten
toch blijven innoveren om de consument te blijven
boeien. We zoeken telkens naar een goede balans
in attracties, standplaatskosten, ritprijzen, plein
indeling en looproutes. In deze veranderende maat
schappij speelt veiligheid daarin ook een belangrijke
rol. Als stad zijn we op dat vlak zeer innovatief
bezig, met bijvoorbeeld crowdspotters en camera’s,
zodat we samen met politie en brandweer de
veiligheid - en dus ook de feestvreugde - kunnen
waarborgen. Alleen zo kunnen we onze positie in de
topevenementen van Nederland behouden.” H

DE SFEER IN DE BINNENSTAD

l

Hoewel niet iedereen het altijd even prettig vindt
dat de binnenstad, gedurende het laatste weekend
van september, volledig in het teken van dit
jaarlijkse festijn staat, maakt dit Weert kermis juist
zo bijzonder. Honderdduizenden mensen vertoeven
in het centrum van de stad. Ze maken plezier en
genieten van alle vertier. “Het is een geweldig mooie
promotie voor onze stad”, vindt ook Geert. “Het is
vooral de beleving in de binnenstad, de gastvrijheid
van de bevolking en de sfeer op de diverse pleinen
die je kunt afstruinen. Waar vind je nog zo’n
authentiek volksfeest, midden in een stad?”

We
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‘Saamhorigheid, dat
hoort gewoon bij Weert’

Hij vertelt dat veel gezinnen uit onze buurlanden
steevast een bezoek brengen aan onze stadskermis.
“Niet alleen gezinnen. We weten bijvoorbeeld dat de

win een
gratis rondje
kermis!
Win een gratis VIP-kaart! Volg Kermis Weert
op Facebook en tag diegene met wie je
heel graag de attracties ontdekken wil. De
winnaars worden via Facebook en de site
bekend gemaakt.
De VIP-kaart is een soort strippenkaart
die GRATIS toegang geeft tot de leukste
attracties en de smakelijkste hapjes in een
bepaald genre.
Er zijn drie VIP-kaarten te winnen:

H Freak-kaart
H Kids-kaart
H Family-kaart

win!

De actie loopt van maandag 27 augustus tot
en met vrijdag 21 september. De winnaars
krijgen bericht en kunnen de kaart bij het
stadhuis ophalen.
Kijk op de website voor meer info:
kermisweert.nl.

BAAN?
TE GEKKE STAGE?
KLUS?

www.weertdegekste.nl/vacatures

Leef alsof het iedere
dag kermis is
Vorig jaar stond in de kermiskrant een oproep
voor een nieuw Weerter kermisgezin. Uit de
legio aanmeldingen viel de keuze op familie
Meijs uit het buitengebied van Weert-Zuid.
Het gezin is tijdens kermis 2017 volop op de
gevoelige plaat vastgelegd. Zowel de ouders
als de vijf kinderen kijken terug op een super
leuke ervaring. Vooral de extraatjes, zoals
de suikerspinnen en popcorn, zijn erg in de
smaak gevallen.

Na diverse aansporingen van vriendinnen heeft
moeder Elise gereageerd op de oproep in de krant en
Facebook. Waarom ook niet, was haar gedachte, het
is best gezellig om dit een keer met het gezin te doen.
“In de regel zijn we toch iedere dag op de kermis te
vinden, het is voor ons echt een van de hoogtepunten
van het jaar”, vertelt ze. Ze weet nog goed hoe ze
zelf vroeger altijd spaarde voor de jaarlijkse kermis in
Nieuwegein, waar ze is opgegroeid. “Sinds 2005 woon
ik in Weert en heeft het volksfestijn een iets andere
dimensie gekregen; het is een indrukwekkende
happening.”
De vijf kinderen van Alex en Elise delen deze
mening. Ze gaan dolgraag naar de kermis. De
jongste telg, Yoes (4), vindt het eendjes vissen, de
kinderrups en carrousel geweldig. Haar iets oudere
zus, Puc (6), kiest graag voor attracties die vooral
meisjes leuk vinden.

SPANNING EN SENSATIE
De jongens daarentegen zijn meer van de
spanning en sensatie. De kinderachtbaan
Crazy Mouse en Funhouse Fire Department,
een variant op de ouderwetse Jimmy,
zijn absoluut favoriet. Vooral bij Louka (9).
Voor Jip (10) en Mecx (12) is Das Omen, Nederlands
grootste loopspookhuis, eveneens een topper. Met

z’n drieën lopen ze verder graag in de transparante
ballen over het water en voor Mecx blijft de
eenvoudige voetbaltent een leuke uitdaging. Jip vult
nog aan dat ook de hindernisbaan, die vorig jaar op
het Stationsplein te vinden was, erg leuk is om te
doen.
De twee oudste zoons zijn groot genoeg om zelf,
samen met vrienden, de meer spraakmakende
attracties te ontdekken. “Zoals de Tsunami”, roepen
ze spontaan. “Papa en mama durven niet alles,
daarom is het fijn om met vrienden te gaan, dan kun
je overal samen in en dat is veel leuker.”
Om even iets recht te zetten: mama gaat wel voor
de vrije val in de Booster maxx, die een slordige 60
meter hoog is. “Ja, dat is wel stoer”, zegt Louka.

‘In de regel zijn we toch iedere dag op de
kermis te vinden, het is voor ons echt een
van de hoogtepunten van het jaar’

KERMISTRADITIE
De familie heeft ook een heuse kermistraditie. De
maandagavond is gereserveerd voor Elise. “Dat is
mama’s dag. Dan ga ik in mijn eentje en struin de
grijpers en gokautomaten af om te kijken waar ik de
meeste kans maak om knuffels te winnen. De winst
is voor de kids, maar ik heb wel een vast budget in
mijn hoofd waar ik niet overheen ga. Dat is dan vette
pech voor de kinderen die buiten de boot vallen. Zij
zullen een jaartje moeten wachten op de nieuwe
ronde.”
Gelukkig hoeven ze niet zolang meer te wachten
tot Weert kermis 2018. Ieder jaar staat op de
vrijdagochtend van de kermis een speurtocht op
de agenda van OBS Molenakker, de school van de
kinderen. De lagere klassen doen dan ook alvast een
rondje binnenstad. “Dan weten we meteen alle gave
attracties te vinden”, zegt Mecx. “Kermis gaat over
plezier hebben. Dat is altijd belangrijk: leef alsof het
iedere dag kermis is.”
De massa foto’s die ze vorig jaar van de professionele
fotograaf hebben ontvangen zijn daar een mooie
reminder voor. Deze foto’s worden de komende
jaren gebruik voor de kermispromotie en zullen dus
nog vaak de revue passeren. H

Taverne de Oude Munt
Muntpromenade 7
6001 EH Weert
tel: 0495-521635
...U kunt er niet omheen...
www.tavernedeoudemunt.nl
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DE EERSTE WEERTER
KERMIS POP-UP STORE
Voor het eerst zal tijdens de kermisdagen in de
binnenstad de Weerter kermis Pop-up Store open
zijn. Deze is te vinden in de Langstraat. Bezoekers
kunnen in de pop-up store terecht voor
alle ins en outs over de kermis en voor de
aanschaf van leuke merchandise, zoals
t-shirts en keycords. Verder worden
hier de resultaten van het Project Weird
Kermis van Spark Tech Lab getoond
en is een expositie ingericht met
onder andere een miniatuurkermis en
fototentoonstelling.
Eind september draait in Weert
traditiegetrouw alles om de stads
kermis. Voor de één een leuk familie
gebeuren, voor de ander zes dagen
gegarandeerde pret en voor een
enkeling veel meer dan dat. Sommige
kermisfanaten zijn erg gefascineerd door dit reizende
pretpark en uiten dit op een creatieve manier.

‘Bezoekers kunnen in
de pop-up store terecht
voor alle ins en outs over
de kermis’

MINIATUURKERMIS
Marco Frericks (46) bijvoorbeeld. Hij is sinds zijn
twaalfde al in de ban van de kermis. Hij gaat vaak
kijken als de attracties opgebouwd worden en
werkt zelfs in de weekenden op de kermis. Al vrij
snel kan hij zijn fascinatie omzetten naar lego
creaties en later naar zelfgemaakte modellen. Zijn
verzameling miniaturen, geïnspireerd op de meest

spraakmakende attracties, noemt hij zelf een uit de
klauwen gegroeide hobby, maar het is meer dan
dat. Het is zijn passie.
De miniatuurkermis is op schaal 1:22,5 en de meest
complete in zijn soort. Als decor zien we een stukje
Nijmegen uit vervlogen tijden met een reuzenrad, acht
baan, draaimolen, maar ook met een booster en de
meest recente Super Nova. Alle mini-attracties draaien,
zijn verlicht en omringd met de bekende kermisgeluiden.

PROJECT WEIRD KERMIS
Voor de jonge creatievelingen van de Weerter
basisscholen hebben het Spark Tech Lab en de ge
meente Weert een nieuw project ontwikkeld. Enkele
bovenbouwgroepen gaan in teams een eigen kermis
attractie ontwikkelen en bouwen. Van idee tot eind
resultaat. In een finale op het stadhuis zullen de drie
beste ontwerpen door een vakjury worden gekozen.
Deze ontwerpen zijn tijdens de kermisdagen te
zien in de pop-up store, waar ook het publiek
haar stem kan uitbrengen. Op maandagavond
worden de winnaars, tijdens de uitreiking van de
kermisprijzen in het kermiscafé aan de Dries, door de
kermiswethouder Geert Gabriels bekend gemaakt.
Weerter kermis Pop-up Store is open gedurende
de tijden dat ook de kermisattracties open zijn voor
het publiek. H

het complete
programma
van dag
tot dag

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

15.30 uur

12.30 uur

12.30 uur

12.30 uur

12.30 uur

attracties draaien een half uur
gratis voor de jeugd.

alle attracties open.

11.00 uur
kermisplein Kasteelplein

alle attracties open.

alle attracties open.

alle attracties open.

20.00 uur
kermisplein Bassin

sfeervolle kermismis bij de
botsauto’s van familie Hinzen,
verzorgd door Deken Franken.

12.00 uur
kermisplein Markt

11.00 uur
hoek Maasstraat/
Emmasingel

Pims waanzinnige kermiscantus
bij de SooS. Kaarten à € 20,-,
incl. bier en worst, verkrijgbaar
bij de SooS.

28 september

#Kermisweert
Instagram posts

WINA
C
& VOO TIES
RDEE
L!

16.00 uur
alle attracties open.

18.30 uur
Muntpromenade
officiële opening café De Harmonie
door wethouder Geert Gabriëls.

19.00 uur
kermisplein Markt
feestelijke opening door
wethouder Geert Gabriëls, m.m.v.
de Stadsschötte St. Catharina
1480 die met het lossen van
saluutschoten de kermis officieel
open schieten.

vergeet niet
te stemmen!
(zie website)

29 september

soul band Turnback bij
Barco / Denver.

20.00 uur
kermisplein Markt
feest met The Deejays bij de
SooS.

vergeet niet
te stemmen!
(zie website)

21.00 uur
Muntpromenade
80&90's back to your roots by
Reece bij café De Harmonie.

21.00 uur
hoek Maasstraat/
Emmasingel

20.00 uur
kermisplein Markt

Shakespeare's Nightmare bij
café Tramhalt.

feest met The Deejays bij de
SooS.

00.30 uur

20.00 uur
kermisplein Bassin

sluiting attracties
met een uitloop van een half
uur voor mensen in de wachtrij.

DJ RENATO bij Barco / Denver.

30 september

'U vraagt... wij draaien', verzoekplaatjes bij café Tramhalt.

12.30 uur

1 oktober

toepe vör 'n halluf vèrreke bij
café De Harmonie.

14.30 uur
Muntpromenade

14.30 uur
Muntpromenade

matinee met Kammeraadski,
Jos van Dooren & Bèr Donkers,
bij café De Harmonie.

matinee met Kammeraadski,
Jos van Dooren & Bèr Donkers,
bij café De Harmonie.

15.00 uur
kermisplein Bassin

15.00 uur
kermisplein Markt

meet & greet met de favoriete
tekenfilmfiguren bij
Barco / Denver.

kermismatinee bij de SooS.

16.30 uur
kermisplein Markt

16.00 uur
kermisplein Bassin

15.00 uur
kermisplein Dries

19.00 uur
kermisplein Markt

huldiging familie Heuven-Dauphin
vanwege 25-jarig jubileum van
het kermiscafé op Weert kermis.

trekking van de loterij voor de
enige echte SooS scooter. Bij
aankoop van een zakje munten
ontvang je een lot.

20.00 uur
kermisplein Bassin

20.00 uur
kermisplein Markt

Ton Wolter bij Barco / Denver.

bij de draaimolen worden de
winnaars bekend gemaakt
van de kermiskleurwedstrijd.
Met vette prijzen, waaronder
een reis naar Disneyland Parijs
en twee bezoeken aan Winterland Hasselt, waarvan één met
overnachting.

feest met The Deejays bij de
SooS.

19.00 uur
kermisplein Dries

17.00 uur
kermisplein Bassin
DJ BARTO bij Barco / Denver.

00.00 uur

00.00 uur

sluiting attracties
met een uitloop van een half uur
voor mensen in de wachtrij.

vergeet niet
te stemmen!
(zie website)

DJ BARTO – Foute hits bij
Barco / Denver.

19.00 uur
kermisplein Bassin

20.30 uur
Muntpromenade

Peek's disco bij café Tramhalt.

Fever of life bij café De Harmonie.

20.30 uur
Muntpromenade

00.30 uur
sluiting attracties
met een uitloop van een half
uur voor mensen in de wachtrij.

20.00 uur
Muntpromenade
MLC Band bij café De Harmonie.

00.30 uur
20.30 uur
kermisplein Bassin

sluiting attracties
met een uitloop van een half uur
voor mensen in de wachtrij.

selfiewedstrijd
Maak jij de mooiste selfie op de kermis?
Samen met Foto Weert wordt een fotowedstrijd uitgezet.
Laat met een selfie zien hoe jij geniet van Weert kermis en post deze foto
op Facebook of Instagram met #fotoactiekermisweert. De beste selfies
winnen een prijs en krijgen na de kermis bericht hiervan!
Op de site kermisweert.nl lees je alles over deze actie.

heel de kermis zingt Hazes bij
Barco / Denver.

21.00 uur
hoek Maasstraat/
Emmasingel
Two For You bij café Tramhalt.

sluiting attracties
met een uitloop van een half uur
voor mensen in de wachtrij.

kortingsbonnen
Ook dit jaar staat de kermiskrant weer boordevol leuke
weetjes, attracties, acties en
heel veel kortingsbonnen voor
jong en oud. Knip ze uit en pak
je voordeel! Krant gemist? Op
de site kermisweert.nl staat
de digitale versie en hier kun
je je kortingsbonnen gewoon
uitprinten.

00.00 uur
sluiting attracties
met een uitloop van een half uur
voor mensen in de wachtrij.

De bekende Clown Milko, oud-directeur
van Circus Herman Renz, wordt binnenkort
weer circusdirecteur. Van een piepklein
vlooiencircus deze keer. Van vrijdag 28
september tot en met woensdag 3 oktober
is hij met Nederlands kleinste circus in
Weert. Laat je verrassen door dit nostalgisch
cultureel erfgoed en de onderhoudende
manier waarop Milko dit presenteert.
Met De Gouden Clown bekroonde vlooien
artiesten tonen indrukwekkende capriolen,
waarbij zij bijvoorbeeld kleine koetsjes
trekken, draaimolens in beweging zetten en
misschien zelfs ballen op doel schieten. Een
enkele artiest trad reeds op in Royal Palace
in Monte Carlo.

alle attracties open.

bij het kermiscafé van familie
Heuven-Dauphin reikt wethouder
Geert Gabriëls de kermisprijzen en
publieksprijs uit aan de exploi
tanten en maakt de winnaars
bekend van Project Weird Kermis.

DE LOKALE RADIOZENDER WEERT FM
ZAL VOOR HET EERST
LIVE VANaf DE
KERMIS UITZENDEN!

3 oktober

13.30 uur
Muntpromenade

20.00 uur
hoek Maasstraat/
Emmasingel

Funky Friday by Reece bij café
De Harmonie.

2 oktober

een piepklein
vlooiencircus

Lees, print en knip uit, want
de korting geldt alleen bij inlevering van papieren bonnen!

DJ RENATO en vuurwerk kijken
bij Barco / Denver.

22.00 uur
kermisplein Bassin
grote vuurwerkshow ter afsluiting van Weert kermis 2018 op
locatie Centrum-Noord, nabij
de Stadsbrug.

Bij Milko Steijvers, die eerder door faillisse
ment zijn circus kwijtraakte, stroomt het
circusbloed nu eenmaal door de aderen.
“Wanneer je een paar schoenen in het
circus hebt versleten, kun je niet meer
losbreken van dit virus”, vertelt hij enigszins
melancholisch.
Zijn liefde voor het circus bracht hem op het
idee om op kermissen, festivals, jaarmarkten
en andere culturele evenementen een stukje
nostalgie en kijkwerk terug te brengen. “In
deze moderne tijd van computerspellen en
reality view brillen wil ik mijn hooggeëerd
publiek weer kennis laten maken met dit
traditionele volksvermaak. Dus komt dat
zien......komt dat zien.....”
Zijn onemanshow, een soort cabaret
voorstelling, is tijdens de kermisdagen te
bewonderen op kermisplein Kasteelplein.
Let op: in de pauze geen suikerspin maar
ouderwetse potjes jeukpoeder te koop! H

Word samen met je vrienden het
gezicht van de kermis in 2019!
Ben je tussen 15 en 18 jaar en wil je samen met je
vriendengroep van ongeveer 4 of 5 jongens en meiden op de gevoelige plaat vastgelegd worden tijdens
de kermisdagen door een professionele fotograaf?
Voor jullie een geweldig leuke herinnering aan
Weert kermis 2018 en voor ons een nieuwe
aanvulling op het beeldmateriaal dat we kunnen
gebruiken voor de komende kermissen.
Aanmelden kan door te mailen naar
info@beeldvang.nl, tot vrijdag 14 september.
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Leef je passie!

www.ricknet.nl

Z ANG

THEATER / TA AL

MUZIEK /ROCKPLEIN

RICK staat midden in de samenleving en verbindt
mensen door middel van kunst en cultuur.

FOTOGRAFIE

Daarnaast organiseert RICK concerten, voorstellingen en exposities in bijna alle kunstdisciplines. Bij Bonnefanten Kunstuitleen RICK kun je
voor een gunstige prijs kunst huren.

RICK is dé organisatie voor kunst- en cultuureducatie die je ondersteunt bij het ontdekken en
ontwikkelen van jouw creatieve talenten.
Door goed kunstonderwijs, het organiseren van
culturele activiteiten en door samenwerkingen
met verenigingen, harmonieën, fanfares, bedrijven,
onderwijs- en welzijnsinstellingen.

DANS

Met een veelzijdig team aan professionals biedt
RICK een ruim aanbod cursussen, workshops
en activiteiten aan. Op verschillende niveaus
kun je bij RICK invulling geven aan jouw passie
voor beeldende kunst, dans, fotografie, muziek,
theater/taal en zang.

BEELDENDE KUNST

245x178

kermis op de
‘Hoeëge Kej’

deel 7
Ik weet niet hoe het bij jou thuis was, maar bij ons betekende kermiszondag vroeger drukke voorbereidingen,
gevolgd door familiebezoek en een rijk, met vlaaien gevulde, middagdis. Daarna de kermis op: ‘kerresjel’,
‘zwok’, ‘touwketrekke’ en ‘sokkerspinne’. Maar de tijden zijn veranderd en - moet ik eerlijk toegeven het bezoek van familie is een stuk minder. Ook het vermaak is door de jaren heen danig veranderd.
Onlangs las ik in de volgende mijmering over kermis gepubliceerd in het Kanton Weert van 26 september
1974 - hoe ‘gecompliceerde technische installaties’
steeds vaker de ‘oude of ouderwetse draaiingen’
vervangen, de lichtversiering met tl-buizen maar
een ‘koude’ bedoening wordt en ‘schetterende
luidsprekers […] de meest (on)nodige decibels geluid
uitbraken’.
Dat ik de kranten van deze periode erop nasloeg,
werd ingegeven door mijn speurwerk naar de foto’s
voor deze aflevering van Zwieren & Zwaaien. Deze
zijn allemaal op enig moment in de jaren 70 van de
vorige eeuw genomen.
Opvallend is dat we hier te maken hebben met een
kermislocatie, die weliswaar nu weer deel uitmaakt
van Weert kermis, maar dit niet van oudsher deed.
Eenvoudigweg omdat daar geen plaats voor was.
Ik heb het dan over het Hegstraatgebied, oftewel
de ‘Hoeëge Kej’. Zo zie je maar, ook kermislocaties
waren aan verandering onderhevig.

PLEKKEN VOOR KERMISVERTIER
Locaties als Bassin, Markt/Korenmarkt en Stations
plein waren vanouds de plekken voor kermisvertier.
Door de stedenbouwkundige ontwikkeling kwamen
daar andere plaatsen bij. Een daarvan was de
locatie Hegstraat-‘Hoeëge Kej’. Met de sloop van
de Hogensteenweg, Hegstraat en een deel van de
Beekstraat kwam eind jaren zestig namelijk een
groot, braakliggend terrein in het centrum der stad
te liggen. De sloopplannen stamden overigens al
uit de jaren 1915-1920, maar daar was weinig van
terecht gekomen. Na de sloop zou dat gebied binnen
afzienbare tijd weer bebouwd gaan worden.

Echter, na de sloop liet de herontwikkeling van dit
gebied op zich wachten. In het noorden verscheen
wel een politiekantoor en een vestiging van Albert
Hein, maar de rest van het terrein bleef (te) lang
braak liggen. En zo werd dit een prima plek voor
de jaarlijkse kermis. Ik herinner me nog de attractie
Autoscooter van Hinssen, die een plek vond tussen
de nog resterende gebouwen aan de oostzijde van
de Beekstraat, een situatie die we expliciet genoemd
zien in Het Kanton Weert van 1973.
Proberen we de foto’s wat preciezer te dateren, dan
komen we bij het jaar 1976, omdat de bouw van het
winkel/appartementencomplex op de achtergrond dat dateert uit 1976 - net voltooid is. In 1977 wordt
het gebied een bouwterrein en is daar ‘voor het eerst’
geen kermis meer gepland.

Kermis 1976(?). De gesloopte ‘Hoeëge Kej’ wacht nog op
invulling en blijkt een prima plek voor kermisattracties.

‘ROCKING CAR’
De attracties die we op de foto’s zien, zijn de geijkte
favorieten uit die tijd: de autoscooter, carrousel,
schietsalon, Twister (lange tijd vaste attractie op de
Korenmarkt) en Holly Cranes, de ‘grijpers’. Het was
een van de eerste, populaire behendigheidsspelen,

‘De Rocking Car is een van de weinige
constante factoren op een steeds
veranderende kermis, ook in Weert.’
waarbij je via een ijzeren arm kleine bakjes met prijzen
van een ronddraaiende schijf af moest zien te duwen.
Op een andere foto zien we de Rocking Car (van de
familie Lutgens uit Roermond), een eigentijdse naam
voor wat feitelijk al oud kermisvermaak is: de rups.

Amusementspaleis, een
behendigheidsattractie,
met op de achtergrond

Gemeentearchief Weert, Beeldbank.

Deze attractie met op en neer gaande, steeds
sneller ronddraaiende banken, was en is nog altijd
populair. Dat komt niet in de laatste plaats omdat na een voorspellend sirenegeluid - de kap over de
zitplaatsen gaat en dat wat zich daaronder vervolgens
afspeelt aan het oog onttrekt wordt. Enerzijds
spannend voor de kleintjes, anderzijds handig voor
verliefde stelletjes. Trouwens, aan het begin van de
rit kan iedereen pogen de kwast te grijpen voor een
extra, gratis rit. Het is een van de weinige constante
factoren op een steeds veranderende kermis, ook in
Weert. H
Theo Schers,
Erfgoedcluster Weert

The Mine Tower

het woon/winkelcomplex
uit 1976. Gemeentearchief
Weert, Beeldbank.

De Rocking Car, beter bekend als de Rups. De disco heeft al
zijn entree gemaakt getuige de lichtreclame in de attractie:
‘Disco agogo’. Gemeentearchief Weert, Beeldbank.

The Mine Tower, de nieuwste aanwinst van
vader en zoon, Ad en Willy Ordelman, is de
grootste mobiele vrije val-attractie die momenteel op kermissen te vinden is. Tijdens een
rit worden twintig mensen langzaam draaiend
naar de top op 90 meter hoogte getakeld.
(Voor de beeldvorming: de St. Martinustoren is
78 meter hoog.) Daar buigen de stoeltjes eerst
nog iets naar voren toe, voordat het aftellen
begint. Vervolgens dondert iedereen in een
razend tempo (drie seconden) weer naar beneden. Het resultaat: een mega-rush die even tijd
nodig zal hebben om weg te zakken.

Het complete plaatje
moet kloppen
Het kermispubliek kan in Weert ruim 130
attracties ontdekken en beleven, maar welke
attracties zijn het meest spraakmakend?
Waar komen bezoekers strak van de
adrenaline het plein weer opgelopen,
welke attractie ziet er het meest gelikt uit
en waar zijn de mensen super vriendelijk?
Zeven juryleden brengen deze beleving in
kaart. Het speciaal geselecteerd gezelschap
bekijkt alles kritisch en bepaalt welke
exploitanten op maandagavond de populaire
kermisprijzen in ontvangst mogen nemen.

De Weerter kermisprijzen zijn ingedeeld in vier
categorieën: groot vermaak, klein vermaak,
oefeningsspellen en verkoopzaken. De exploitanten
dingen in hun categorie mee naar een derde,
tweede en eerste prijs. Door de uitgekiende mix van
kwalitatief goede attracties is de concurrentie pittig
en dat maakt het winnen van een prijs in onze stad
extra waardevol.
Punten als presentatie, sfeer, onderhoud, ver
zorging, verlichting, sensatie en muziek spelen
allemaal een rol bij de beoordeling. Het gaat erom
hoe goed aan het complete plaatje voldaan wordt.
En dat is de jury wel toevertrouwd.

‘Prachtig hoe, vanuit een paar grote
trailers, de attracties langzaam tot
leven komen’
KERMISLIEFHEBBERS
Een aantal juryleden is al vanaf jonge leeftijd
grote kermisliefhebber. Ze trekken tijdens de op
bouwwerkzaamheden regelmatig de stad in om
de sfeer te proeven. Ze vinden het prachtig om te

zien hoe, vanuit een paar grote trailers, de attracties
langzaam tot leven komen.
Sommigen volgen forums op internet en zijn actief
op social media. Een enkeling bezoekt ook een
aantal andere kermissen in Nederland om een idee
te krijgen van de aandachtspunten van andere
steden. Kortom, we mogen er van uitgaan dat zij
hun taak zeer serieus nemen. Uiteraard is de jury
een afspiegeling van de Weerter bevolking; de leden
komen uit diverse wijken, hebben verschillende
achtergronden en verschillende leeftijden.

BIJZONDER BRUISEND
De kermis is voor deze groep het evenement
van het jaar; een sfeervol volksfeest dat, vanaf
het eerste begin (de opbouw) tot het afsluitend
vuurwerk op woensdagavond, de binnenstad
bijzonder bruisend maakt. Op alle kermispleinen
heerst een ongedwongen gezelligheid, mensen zijn
goedgemutst, kermisexploitanten superaardig en
de opwinding hangt gewoon in de lucht.
Op kermismaandag bereikt die spanning een
climax wanneer drie genomineerden per categorie
- meestal vergezeld door veel collega’s en
publiek – zich verzamelen in het kermiscafé van
familie Heuven-Dauphin aan de Dries. Daar reikt
kermiswethouder Geert Gabriëls vanaf 19.00 uur
alle prijzen uit. Ook de nieuwe, grote publieksprijs
van Weert kermis 2018 wordt dan door hem bekend
gemaakt. H

Hard en hoog
in de Reactor!
Brabander Nicky Moonen, kermiskind pur
sang, debuteert dit jaar met een attractie in
de categorie groot vermaak. Lees: bijzonder
hard, bijzonder hoog en bijzonder schuin.
Reactor is een draaischijf, met vierentwintig
felgroene gondels, die rondtolt met de
nodige special effects. Een attractie die
vraagt om lef en een sterke maag.

Met Weert kermis draaien wij door!
1 pak
= 10% korting
2 pakken = 20% korting
3 pakken = 30% korting
Deze kortingen
zijn geldig op alle
zakken kofﬁe
(kilo of 250 gram)
en alle zakjes
losse thee.
Max. 6 zakken per aankoop
Geldig op 22 en 26 sept 2018

Verhuisplannen?
Verkoop je woning met succes!
Klanten beoordelen ons via funda met gemiddeld een 9!
Maak vandaag nog een afspraak voor een
vrijblijvende waardebepaling/verkoopadvies.
WONINGMAKELAARDIJ

Onzelievevrouwestraat 2 | 6004 AC Weert
T 0495 - 53 38 93 | E info@saelmans.nl

www.saelmans.nl
Kaldi Weert | Beekstraat 1 | 6001 GG Weert | weert@kaldi.nl

DE MEEST
COMPLETE
MAKELAAR!

De Weerter exploitantenfamilie Buwalda is een begrip in de internationale kermiswereld. Momenteel reist de
inmiddels zesde generatie stad en land af om acte de présence te geven op grote kermissen. Het altijd boeiende,
reizende bestaan stuurde Colin Buwalda (44) en zijn vrouw Willemien (45) zo achttien jaar geleden ook richting
Weert, waar ze zich vestigen in de wijk Leuken. (En niet in de laatste plaats vanwege het warme kermishart van
de lokale bevolking.) Natuurlijk vormt onze stad de ideale uitvalbasis voor kermissen in Nederland, België en
Duitsland, maar voor de familie die hier echt geworteld is, heeft Weert een speciale betekenis.

De overgrootvader van Colin (de derde generatie)
maakt in de jaren twintig van de vorige eeuw furore
met zijn smaakvolle oliebollenkraam in Friesland.
Colins vader Nico neemt deze verkoopzaak
vervolgens over en regelt de aankoop van de eerste
autoscooter van de familie. Daar blijft het echter
niet bij. De man, die ondertussen een respectabele
leeftijd heeft bereikt, is nog steeds actief met de
Euro Coaster.

AUTHENTIEKE KERMISGEZINNEN
Maar terug naar Colin en Willemien, beiden afkomstig
uit authentieke kermisgezinnen. Want ook de familie
van Willemiens moeder trekt rond met een carrousel
en aan vaders kant hebben ze thuis een rups,
schommel en kleine draaimolen. Het kermisvirus
zit dus diep verankerd in hun genen. Op hun beurt
hebben zij dit weer doorgegeven aan hun dochters:
Joanne (21), Demi (17) en Nicole (13).
In 1993 is het begonnen met een waterbaan en
vier jaar later uitgebreid met de eerste achtbaan,
The Crazy Mouse. Anno 2018 is het uitgegroeid tot
een klein imperium met diverse grote attracties en
verkoopzaken. Eind september, tijdens de jaarlijkse
thuiswedstrijd, bemannen de gezinsleden samen
maar liefst vier standplaatsen; die van de Spinning
Coaster (kermisplein Bassin), Spaanse Churros
(tussen Kasteelplein en Markt), familie-achtbaan en
Churros (kermisplein Nieuwe Markt). “Iedereen helpt
mee, behalve de jongste telg, die druk is met school”,
corrigeert Willemien.

dan met z’n allen naar de kermis. Ze
zijn vrolijk en genieten oprecht van
het samenzijn. Dat zie je graag als
exploitant”, vertelt de vriendelijke
vrouw die zichzelf na bijna twintig jaar
als een echte Weertenaar beschouwt.
“Op het moment dat we op zoek
gingen naar een centraal gelegen
plek om te wonen, speelde dit voor
ons zeker een rol. We vinden het
geweldig dat kermis hier nog zo
leeft. Op scholen worden speciale
projecten op touw gezet, de
klassen komen tijdens de opbouw
kijken en hebben op maandag en
dinsdag vrij. Dat zie je echt niet
overal.”
“De meiden hebben hier ook op school gezeten
en die betrokkenheid mogen ervaren. Ze zijn op
gegroeid met buurtkinderen en hebben daaraan
warme vriendschappen overgehouden”, gaat ze
verder. “Demi is zelfs in Weert geboren, toen we hier
nog maar net woonden. Op kermisvrijdag nog wel.
In de krant stond daarna een artikel over de echte
Weerter kermisbaby. Dat vond ik zo leuk.”

‘Het geeft nu eenmaal een bepaalde
vrijheid, iedere dag is een avontuur vol
onverwachte wendingen’
De dochters zijn ook echte kermiskinderen. De twee
oudsten willen uiteindelijk met een eigen attractie
het land door, maar voorlopig helpen ze met veel
enthousiasme hun ouders. “Het is altijd afwachten.
Vaak is het afhankelijk van de liefde die hun pad
zal kruisen. Vroeger wilde ik ergens wel advocaat
worden. Ik had nog geen definitieve keuze gemaakt
toen ik voor Colin viel en daarmee was mijn lot snel
bezegeld”, deelt ze openhartig. “We laten onze
dochters helemaal vrij. Zolang zij gelukkig zijn en
plezier hebben in datgene wat ze (gaan) doen, vinden
wij het prima.”

VRIJHEID EN AVONTUUR
DE KERMIS LEEFT
Ze legt uit hoe ze als gezin in Weert terecht
zijn gekomen. “Op de eerste plaats staan we al
decennialang graag op Weert kermis. Het publiek is
enthousiast en ziet kermis nog echt als een traditie.
Hele families komen samen om vlaai te eten en gaan

Dat gezegd hebbende, omschrijft ze met een
stralend gezicht het kermisleven. “Het geeft nu
eenmaal een bepaalde vrijheid. Iedere dag is een
avontuur vol onverwachte wendingen en je ziet veel
van de wereld. We komen op zoveel verschillende
plaatsen en staan ieder jaar van november tot en met

januari op Hyde Park Winter Wonderland in Londen,
wat eveneens een magisch tintje heeft.”
Toch is voor haar de sfeer en beleving op een
traditionele kermis compleet anders; onder meer
door alle geluiden, geuren, lichtjes die zich met elkaar
vermengen en de unieke wijze waarop exploitanten
hun attracties aan de man proberen te brengen.
“Eigenlijk komen we overal een feestje brengen. Het
genot van de mensen, de lachende blije gezichten,
dat is de kroon op ons werk”, zegt ze tot slot. “Zeker
in Weert, waar de gemeente tevens alles op alles
zet met een perfecte organisatie: qua opstelling,
attractiviteit, betaalbaarheid enzovoort. Daar ben ik
als Weertenaar bijzonder trots op.” H

Lage ritPrijzen

niet
duur!

In een tijd waarin alles duurder wordt, is
Weert kermis echt een verademing. De stad
hanteert een gouden formule om de kermis
op een hoog niveau te houden. Naast een indrukwekkend aanbod aan kermisattracties is
een van de pijlers hiervoor het prijsbeleid. De
ritprijzen liggen al jarenlang op hetzelfde
niveau, zodat de kermis betaalbaar blijft voor
een breed publiek. Je kunt gewoon (zonder
entree) de binnenstad inlopen en bij vrijwel
alle attracties betaal je tussen de € 1,50
en € 2,50 voor een ticket. Alleen enkele
topattracties zijn duurder.

attracties &
parkeerplaatsen

Bassin

Sky Wheel
Heroes City XXL
Sperensport
Ballenfontein
Paintball
Jumper maxx
Cranes
Snack
Snoepkraam
Kloosterstraat
Oliebollenkraam
Babyflug
Spinning Coaster
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Autoroute
Parkeergarage
	Parkeerterrein/Parkeerdek
Fietsenstalling
Pinautomaat
Pinautomaat winkel
EHBO post
Toiletten

BEREIKBAARHEID
MET OPENBAAR VERVOER
Weert is als Intercitystation goed bereikbaar met de trein (vier stops per uur).
Vanuit het station stap je meteen een
van de kermisterreinen op. Vanuit het
naastgelegen busstation rijden bussen
in alle richtingen, zowel stad- als streekgebonden.

Impact
Reactor
Star Wars
Mad Mill
Mini autoscooter
Serviesswingertje
Chocoladerad
Lucky Ducky
Vuilnisbakkenspel
Herrie in de keuken
Mine Tower
Pop the balloons
Pusher
Kamelderby
Lijntrek
Cranes
Big One
Kermiscafe
Wafelkraam
Gebakkraam
Snack
Rainforest
Suikerspin
Noten, pinda’s, popcorn
Top Spin
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Ghost Rider
Rups
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Trampoline
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Poort v. Limburg

Parallelweg

Bootjesmolen
Air Race Bungee
X-Factory
Snowjet
Familie-achtbaan
Basketball spel
Kleurenspel
Aqua blast
Cranes
Bussensport
Lijntrek
American Donuts
Churros
Pizzabakkerij
Jackpot
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Booster Maxxx
Lost Adventure
Cake Walk
Caribbean Beach Party Polyp
Buggy’s
Catch the number
Cranes
Voetbalspel
Duitse Snackbar
Foto Fantasy
Thriller
Tini’s Fruitbar
Snoepkraam
Simulator
Vispaleis
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Around the world
Autoscooter
Sound Machine
Breakdance
Glijbaan
Montgolfiere Ballonvlucht
Lijntrek
Circusswing
Babysport
Vlooiencircus
Robin Hood
Point
Euroball
Kop van Jut
Lucky Ducky
Cranes
Bussensport
Kamelenrace
Vishandel
Kebab
Suikerspin
Reibekuchen
IJs
Spaanse Churros
Pinda’s / popcorn
Carrouselbar
Wafels
Vietnamese loempia’s
Snacks
Fruitbar
Pistoolschieten
Trampoline
Curly chips
Jumbo

MET DE AUTO
Vanaf de A2 en andere invalswegen leiden
verwijsborden auto’s naar parkeergarages
en parkeerterreinen die op loopafstand van
een kermisplein liggen. Tarieven parkeergarages vanaf € 1,30 per uur tot maximaal
€ 5,00 per dag.

ook terecht bij diverse parkeergelegen
heden in de binnenstad. Verder worden
nog twee extra fietsenstallingen ingericht,
naast Ververshof aan de Kasteelsingel en
naast de Stadsbrug op bedrijventerrein
Centrum-Noord.

MET DE FIETS

info: gemeente Weert,
t: 0495 575 000 of mail naar:
parkeerbeheer@weert.nl

Het NS-station in Weert heeft een zelfservice fietsenstalling. Fietsers kunnen

OPENINGSTIJDEN
De kermis start vrijdag 28
september om 16.00 uur.
Vanaf zaterdag draaien
de attracties iedere dag
al vanaf 12.30 uur.
De exploitanten sluiten
in het weekend om
00.30 uur en op werkdagen om 00.00 uur.
Weerter kermis Pop-up
Store heeft dezelfde
openingstijden als de
kermis.

Stationsplein 17, Weert
www.electroworld.nl
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