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.

