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H 27 september t/m 2 oktober H de snelste, grootste
en goedkoopste H meer dan 130 attracties H op 7 pleinen H
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Als er - buiten de bekende termen als de gezelligste, grootste en goedkoopste van het land - dit jaar één woord
van toepassing is op Weert kermis, dan is dit NIEUW! Het kermisteam heeft maar liefst acht nieuwe attracties in
de categorie ‘groot vermaak’ weten te strikken. Op het moment van schrijven staat een aantal daarvan zelfs nog in
de fabriek! Laten we vlug een rondje maken door de binnenstad om te zien waar je deze kunt vinden.
Zoals ieder jaar is elk plein een mix van kleurrijke
vermaakzaken voor kleine kinderen, pittig spektakel
voor de oudere jeugd en zinderende actie voor
de echte lefgozers. Beginnende op kermisplein
BASSIN maakt ook een nieuwe manier van beleven
zijn entree; in de VR Experience ga je op avontuur
met virtual reality. Vervolgens kun je je behendigheid
testen in de altijd populaire Cake Walk en overeind
proberen te blijven in de ‘centrifuge’ Star Wars.
De kleinere kids draaien ondertussen rondjes in de
mini zweefmolen Circus Swing en gaan samen met
het hele gezin in de Fun Factory, die ook nieuw is.
Dit is een prachtig ‘belevingshuis’, waar je in een
gondel doorheen gaat en je ogen uitkijkt. Wie stapt
er mee in?
En wie blijft het langste op de been op het uitdagende
springkussen Mad Mill van Weertenaar Dirk de Vries?
Voor het antwoord moet je op KASTEELPLEIN
zijn. Daar kun je ook terecht voor flink wat G-krachten
in de Break Dance of een paar ritjes in de autoscooter
van de familie Hinzen. Voor de echte waaghalzen
maakt hier de, recent uit de fabriek gerolde, Dance
Mix zijn opwachting. Een lange arm met twee
gondels, die je om maar liefst drie assen laat draaien
én je wel tot 20 meter in de hoogte slingert! Op
dit kermisplein zijn verder de Kinder Polyp en
Montgolfière te vinden, waarin ook de kinderen naar
hartenlust kunnen slingeren en zwieren.
Kermisplein MARKT staat dit jaar in het teken van
nostalgie. Naast de vertrouwde draaimolen, de lootjes
van Wimpie en de curryworsten van de Schwenkgrill,
maakt het indrukwekkende reuzenrad Sky Wheel het
nostalgische plaatje compleet. Het 40 meter hoge,
prachtig met LED verlichte rad brengt je langzaam
langs de St. Martinuskerktoren naar grote hoogte om te
genieten van een adembenemend uitzicht over Weert.

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 27 tot en met
zondag 29 september 24.00 uur

Verder struinend via de Meikoel naar
kermisplein NIEUWE MARKT
lonkt de X-Factory al in de verte.
De met aqua-fun uitgeruste bank
spettert je lekker nat en waait je
daarna weer keurig droog. In de
sfeervolle bootjesmolen (uit 1930)
is het dikke pret voor de kleine
kapiteins. Ahoy scheepsmaatjes!
Dadelijk ook de armen de lucht
in als je naar beneden roetsjt in
de familie-achtbaan van familie
Buwalda. Of ga je liever griezelen
in het voor Weert eveneens
nieuwe spookhuis Zanzibar, om
vervolgens heerlijk rondjes te
draaien in de Magic (Löffelhardt).
Op kermisplein LANGPOORT vind je de absolute
topsensatie van de Duitse kermissen, die nu ook op
Nederlandse kermissen staat: Devil Rock! Zittend
in een van de banken word je al schommelend in de
rondte en over de kop gegooid. Een heftig ritje, dus
niet geschikt voor een gevoelige maag! Een alternatief
is de hagelnieuwe Fire Ball, die jong en oud flink wat
kermiskriebels gaat bezorgen. Neem plaats in een
van de twee gondels, draai omhoog, omlaag, in de
rondte en gier het uit! Kids kunnen op dit plein lekker
springen op de trampolines, rennen door de Walking
Waterballs of een uitweg zoeken in het glazen
doolhof Resque.
Thrillseekers komen volledig aan hun trekken op
het STATIONSPLEIN, waar de Snowjet je zoals
vertrouwd rondslingert en de Booster Maxx je in
ijltempo naar 60 meter hoogte stuwt. Nog niet
genoeg adrenaline opgedaan? Dan nog maar even
lekker uitwaaien in de snelheidsschommel Project
1. De wat rustigere kermisbezoeker kan een balletje
trappen bij het voetbalspel of een gokje wagen bij de
grijpers, terwijl de kleintjes met hun vriendje Jumbo
het luchtruim verkennen.
Direct naast de stationstunnel staat een van de prijswinnaars van afgelopen jaar: de Reactor. Draaien
we een rondje mee of nemen we een drankje bij het
alom vertrouwde kermiscafé? Op de kop van kermisplein DRIES springt meteen de spectaculaire Sound
Machine in het oog. Zeker ook de moeite waard is
het nieuwe rondreizende dino-museum World of the
Living Dinosaurs. Vlug nog een megareep scoren bij
het Chocoladerad of een verse pannenkoek in het
voor Weert nieuwe pannenkoekenhuis.
De jongste bezoekertjes kunnen hier voor een miniadrenalinekick terecht in de Buggy’s, Mini Cars of
de Babyflug. De Polyp tref je dit jaar weer op zijn
vertrouwde plek aan en tot slot wordt de Dries gevuld

met de spiksplinternieuwe Police Academy! Dit fun
house is de grootste en meest complete in zijn soort
en beslaat met zijn 40 meter breedte en vijf etages
hoogte de volledige achterzijde van het plein.
Tot zover het rondje kermis, sta jij ook al te trappelen?
Even alle beslommeringen opzij, even niets moeten
alleen lekker genieten en jezelf laten verwonderen
en verleiden op de Weerter kermis. Snuif de echte
kermisgeuren op, draai rondjes in de vele attracties
en geniet samen met je vrienden en familie van deze
heerlijke dagen. H
De opsomming van attracties is onder voorbehoud. Het kan
voorkomen dat attracties verplaatst worden of vanwege
omstandigheden niet aanwezig zijn.

telkens weer een
ervaring rijker
Het oudste document over een lokale vorm
van kermisachtig volksvertier is terug te
vinden in de jaarstukken van 1487/‘88. De
geschiedenis van Weert kermis gaat dus
héél ver terug. Door de eeuwen heen is er
op alle vlakken natuurlijk ontzettend veel
veranderd, maar wat nooit veranderd is,
is het warme hart dat de Weertenaren de
kermis toedragen. Dit geldt zeker voor Geert
Gabriëls (39), die dit jaar zijn zesde kermis
beleeft als kermiswethouder.

De oorsprong van Weert kermis ligt (zover bekend)
ruim 530 jaar terug in de tijd. Geert vindt dit
een indrukwekkend gegeven en het doet hem
terugdenken aan zijn eigen geschiedenis op de
kermis. “Als kind kreeg ik kermiscenten van mijn
ouders en oma. Dat vond ik stoer, omdat ik daarmee
zelfstandig de stad in mocht en zelf mocht bepalen
waaraan ik mijn geld besteedde. Onder de groepsdruk
van vrienden raakte ik soms wat overmoedig en
kwam dan kotsmisselijk uit de SuperBowl”, vertelt hij
met een brede glimlach op het gezicht.
“Het was nieuwsgierigheid en spanning versus
dapper willen zijn en gevolgen inschatten. Achteraf
koester ik mooie, nostalgische gevoelens aan onder
meer de Tornado, Enterprise en de Rijden Sportieven,
een kartbaan uit België. Telkens was je weer een
ervaring rijker wanneer je huiswaarts keerde.”

OVER DE KERMIS SLENTEREN
Tegenwoordig is de wethouder niet meer zo’n grote
thrillseeker, hoewel hij graag over de kermis slentert en
geniet van de sfeer, de geur en de mensen. “Ik speel nu
meer spellen, vooral de kamelenrace vind ik geweldig.
Deze maakte jaren geleden zelfs onderdeel uit van mijn
vrijgezellenfeest”, aldus Geert. “Soms ga ik spontaan
een keer in de ouderwetse Jimmy of in een andere
leuke attractie. Wel heb ik minder tijd om op mijn
gemak samen met Roy alle attracties uit te proberen.
Overal kom ik bekenden tegen en daar maak ik graag
een praatje mee. Verder ben ik deels ook in functie.”

‘Het was nieuwsgierigheid en spanning
versus dapper willen zijn en gevolgen
inschatten’
ALLE FACTOREN ZIJN VERBONDEN
Als kermiswethouder beschikt hij over alle achter
grondinformatie en blijft hij alert. “Ik ben op de
hoogte van het reilen en zeilen op het gebied van
veiligheid, omwonenden, contact met exploitanten
en soms de discussie over herinrichting van pleinen
waar ook de kermis plaatsvindt. Alle factoren zijn
met elkaar verbonden”, legt hij uit. “Zowel letterlijk
in de looproute als in de afspraken over ritprijzen in
combinatie met pachtprijzen en bezoekersaantallen.
Weert heeft een van de laatste, traditionele
binnenstadkermissen in het land.”
Hij vertelt dat ook deze binnenstadkermis wel eens
onder druk staat. “Met name door de steeds strenger
wordende veiligheidseisen en veranderende wensen
ten aanzien van de inrichting van de openbare
ruimte.” Na een korte denkpauze vult hij aan: “Soms
lijkt het alsof mensen pas iets missen en echt weten
te waarderen wanneer het er niet meer is. Weert
kermis is al honderden jaren een begrip in de regio
en ver daarbuiten. Dat moet zo blijven. Het concept
is van oudsher door de Weertenaren omarmd en
staat als een huis. Ik ben daar trots op en laten we
dat alsjeblieft ook met zijn allen blijven uitdragen.” H

basisschoolleerlingen
ontwikkelen
kermisattractie
Met de geslaagde eerste editie van project
Weird Kermis is hopelijk een nieuwe
kermistraditie geboren. Dit jaar krijgt
het initiatief - een samenwerking tussen
de gemeente Weert en het Spark Tech
Lab - in ieder geval een vervolg. Enkele
bovenbouwgroepen
van
het
primair
onderwijs uit Weert gaan weer aan de slag
met het ontwerpen en bouwen van een
eigen kermisattractie.

project Weird Kermis
krijgt vervolg
Linda van de Kruis, leerkracht van groep 8 van
basisschool Het Dal, kijkt terug op een geweldig
debuut van het project. “Een initiatief waarin techniek,
creativiteit, originaliteit en innovatie prachtig
gecombineerd worden. Een opdracht waar ieder
kind zijn eigen talenten kan inzetten en kan leren van
anderen. Ik heb mijn klas met ontzettend veel plezier
en enthousiasme aan de opdracht zien werken. Ik zou
ons zo weer opgeven.”

‘Weert kermis is techniek ten voeten
uit en spreekt enorm tot de

EEN EXTREME CARROUSEL
Tariku uit groep 8 heeft daar inmiddels ervaring mee.
“Dat was wel een uitdaging”, herinnert hij zich. Samen
met Luc, Cas en Faye weet hij voor basisschool St.
Jozef uit Altweerterheide in 2018 de finale te behalen.
Met een extreme carrousel, zoals ze zelf zeggen. “Het
is best lastig om iets heel anders te verzinnen en
dan ook nog rekening te houden met veiligheid en
duurzaamheid”, zegt Cas. “Onze attractie lijkt op een
ouderwetse draaimolen, alleen dan veel sneller en
met twee verdiepingen waar fietsen op staan. Op de
bovenste etage kun je door heel hard mee te trappen,
anderen natspuiten.”

verbeelding’
De locatiemanager van Spark Tech Lab Weert en
de bedenker van Weird Kermis, Jack Peeters, legt
uit hoe project is ontstaan. “We wilden leerlingen
projectmatig aan een technische opdracht laten
werken, alleen is september daarvoor geen goede
periode, zo rondom kermis. Of juist wel? Kermis is
techniek ten voeten uit en spreekt enorm tot de
verbeelding. Hoe gaaf is het om in teams daarvoor
zelf een attractie te maken?”

EEN CREATIEF AVONTUUR
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De opzet is vrij simpel. Het project wordt in de klas
opgestart. Vervolgens werken de teams twee à drie
keer flink door in ‘het lab’ en zetten op school de
puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’. “Het tijdsbestek
is vrij kort, dus leerlingen moeten goed plannen
en organiseren. Naast technische vaardigheden
komen samenwerken, presenteren en budgetteren
aan bod. Onderzoekend/ontwerpend leren en
‘21st Century Skills’ staan daarbij centraal”, aldus
Jack, die zelf een technische achtergrond en tien
jaar ervaring als leerkracht van groep 4 en 7 heeft. “Joss
Mennen begeleidt met hulp van enkele vrijwilligers de
teams tijdens het creatieve avontuur.”
De teams uit groep 5 en 6 bouwen een attractie
in de categorie ‘klein vermaak’. Ze krijgen een
aanhangwagen waarop ze een nieuwe attractie of een
variant op een bestaande attractie mogen creëren.
Door te werken met de BYOR-kit kunnen elektronisch
bewegende onderdelen geïnstalleerd worden. De
BYOR-kit stelt kinderen in staat om zelf robots of andere
elektronische apparaten te maken en programmeren.
De iets oudere leerlingen, uit groep 7 en 8, bedenken een
attractie die wordt aangestuurd door een Lego Mindstorm
EV3-servomotor. Hiervoor moeten ze, met ondersteuning
van Jack, ook zelf het programma schrijven.

“Onze attractie gaat wel iets te snel”, vult Faye aan.
“In het commentaar van de jury staat dat mensen
zich wel heel goed moeten vasthouden. Toch is het
heel leuk om mee te doen. Vooral het bouwen en
ontdekken dat het steeds meer op een echte attractie
gaat lijken en alles echt werkt.”

‘Het is best lastig om iets heel anders
te verzinnen en dan ook nog rekening te
houden met veiligheid en duurzaamheid’
Meedoen is belangrijker dan winnen, hoewel Tariku en
Faye het jammer vinden dat ze niet gewonnen hebben.
Ze hebben met z’n vieren toch de tweede plaats van
de publieksprijs bereikt voor Altweerterheide.

PITCHEN IN FINALERONDE
Dit jaar doen de Kameleon uit Fatima, de Joannesschool
uit Tungelroy en het Integraal Kindcentrum Laar mee
aan project Weird Kermis. Van alle deelnemende
basisscholen mogen een drietal teams door naar de
finale. In de eindronde houden de finalisten een pitch
voor een vakjury. Deze bestaat uit een doorgewinterde
kermisexploitant, een vertegenwoordiger van de
gemeente Weert en hopelijk Hans Gubbels (directeur
van Museumplein Limburg) en Teun van Roessel, de
bedenker van BYOR.
Verder is iedere attractie die de finale heeft gehaald
tijdens de kermisdagen te zien in de Weerter kermis Popup Store (dit jaar gevestigd in een pand aan de Langstraat).
Daar mogen bezoekers vanaf vrijdagmiddag ook hun
stem uitbrengen voor de publieksprijs. Deze wordt op
maandagavond bekend gemaakt tijdens de uitreiking
van de kermisprijzen, in het kermiscafé van familie
Heuven-Dauphin, kermisplein Dries. H

kermiskind in hart
en nieren
In augustus struint hij over de kermissen
in Uden, Eindhoven (Park Hilaria) en in
het Duitse Aken (SommerBend). Allemaal
voorpret voor zijn meest favoriete kermis, de
grote stadskermis in zijn eigen woonplaats.
Want, hoewel hij veel kermissen bezoekt,
zowel in binnen- als buitenland, blijft Weert
kermis Kevins absolute nummer 1. Kevin
Doré (28) is dan ook een kermiskind in hart
en nieren; hij is zelfs op een kermiszondag
geboren.

In het dagelijks leven werkt hij als allround
magazijnmedewerker, in zijn vrije tijd staat (bijna)
alles in het teken van kermisattracties. Gewapend
met camera en groothoeklens bezoekt hij jaarlijks
ongeveer vijftig kermissen, om fotoreportages te
maken voor zijn Facebookpagina ‘Kermis-Junky
Pictures’. “Natuurlijk speur ik daarvoor naar de meest
sensationele attracties en nieuwkomers. Door de
jaren heen heb ik veel exploitanten leren kennen die
ik in diverse steden tegenkom”, vertelt hij. “Verder
maak ik deel uit van meerdere kermisforums en ga
graag naar meetings die georganiseerd worden voor
fervente kermisfanaten.”

‘Natuurlijk speur ik daarvoor naar de
meest sensationele attracties en
nieuwkomers’
UIT NIEUWSGIERIGHEID
Kevin aka Kermis-Junky is sinds zijn tienertijd in de
ban van de kermis. “Vanaf de basisschool ben ik al
meegesleurd in het enthousiasme voor Weert kermis.
Later ben ik uit nieuwsgierigheid andere steden gaan
bezoeken; eerst Roermond en Valkenswaard en
daarmee was de kop eraf.” Zijn fascinatie kan hij lastig
verklaren. “Het totaalplaatje, de sfeer, die vooral in
Weert top is. Uden en Eindhoven doen het ook goed,
alleen vindt daar alles meer in de avonduren plaats.
Onze stad heeft de enige echte familiekermis.”

Hij concludeert dat het een uit de hand gelopen
hobby is, waaraan hij nog steeds veel plezier beleeft.
“In Duitsland kom je de Olympia Looping tegen, een
achtbaan met vijf loopings die vervoerd wordt met
ongeveer vijftig transporten. Waanzinnig! De grootste
mobiele rollercoaster ter wereld”, praat hij bevlogen
verder. “Voor Nederlandse kermisbegrippen is dat
niet haalbaar. Daarvoor duurt hier de kermis niet lang
genoeg en bovendien zou de ritprijs veel te hoog
zijn.” Kermis bij de oosterburen is niet te vergelijken
met kermis in eigen land, volgens deze kenner. “Het
is een compleet andere cultuur. In Duitsland wordt
kermis gevierd met absolute attractieknallers en
veel eten en drinken. Het zijn complete pretparken
op zich.”

DE GEVOELIGE PLAAT
Tijdens de opbouw van de kermis staat hij iedere dag
opnieuw paraat om alles op de gevoelige plaat vast te
leggen. “Ik wissel de pleinen af en maak een volledige
reportage. Het blijft indrukwekkend om te zien
hoe uit drie of vier trailers een complete achtbaan
tevoorschijn komt. Hetzelfde geldt voor de Sound
Machine. Sommige attracties, bijvoorbeeld de Fire
Ball, zijn binnen een half uur klaar voor gebruik. De
moderne technologie staat voor niets.”
Zijn foto’s worden regelmatig door de media
opgevraagd. Leuk, maar daarvoor fotografeert Kevin
niet. “Met mijn foto’s wil ik in beeld brengen hoe ik en
andere liefhebbers de kermis ervaren.” H

het complete
programma
van dag
tot dag

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

15.30 uur

12.30 uur

attracties draaien een half uur
gratis voor de jeugd.

alle attracties open.

11.00 uur
kermisplein Kasteelplein

20.00 uur
kermisplein Bassin

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

27 september
Dinsdagmiddag
prikkelarm

16.00 uur
alle attracties open.

Weert kermis debuteert dit jaar met een
prikkelarme kermis. Hiermee speelt de
kermisorganisatie in op de behoefte naar
kermisplezier in een rustigere omgeving.
Hoewel in oorsprong een kermis gekoppeld
is aan veel toeters en bellen, kunnen
bij sommige bezoekers de zintuigen
overprikkeld raken.
Daarom wordt op dinsdag 1 oktober tussen
12.30 en 14.30 uur de kermis prikkelarm! Dit
betekent dat bezoekers in een rustigere
omgeving van alle attracties kunnen
genieten: zonder harde muziek, zonder
geluidseffecten en zonder felle lichten
of lichtflitsen. Ook de ritsnelheid wordt
aangepast aan het publiek en mensen krijgen
langer de tijd om in- en uit te stappen.
Een prikkelarme kermis maakt Weert kermis
voor een nóg grotere doelgroep toegankelijk!

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

vergeet niet
te stemmen!
(zie website)

20.00 uur
hoek Maasstraat/
Emmasingel
Peek's disco bij café Tramhalt.

28 september

Hillstone rockcoverband bij
Barco / Denver.

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

win!

win een
gratis rondje
kermis!
Volg Kermis Weert op Facebook, tag
diegene met wie je heel graag de
attracties wil ontdekken en maak
kans op een VIP-kaart!

De VIP-kaart is een strippenkaart die
GRATIS toegang geeft tot de leukste
attracties en de smakelijkste hapjes.

Guarantee bij Barco / Denver.

20.30 uur
Muntpromenade

vergeet niet
te stemmen!
(zie website)

21.00 uur
Muntpromenade
DJ Tripple Bounce bij café De
Harmonie.

21.00 uur
hoek Maasstraat/
Emmasingel
00.30 uur
sluiting attracties
met een uitloop van een half
uur voor mensen in de wachtrij.

DJ Geer bij café De Harmonie.

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

11.00 uur
hoek Maasstraat/
Emmasingel
'U vraagt... wij draaien', verzoekplaatjes bij café Tramhalt.

12.30 uur

Madison bij café Tramhalt.

20.30 uur
kermisplein Bassin

29 september

alle attracties open.

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

15.30 uur
kermisplein Bassin
Family day! Open podium bij
Barco / Denver.

vergeet niet
te stemmen!
(zie website)

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

PAS OP VOOR
ZAKKENROLLERS

20.30 uur
Muntpromenade
Fever of Life bij café De Harmonie.

00.30 uur

00.30 uur

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

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

Er zijn drie VIP-kaarten te winnen:

H Freak-kaart
H Kids-kaart
H Family-kaart
De actie loopt van maandag 26
augustus tot en met vrijdag 20
september. De winnaars worden via
Facebook en de site bekend gemaakt
en krijgen bericht wanneer ze de
kaart in het stadhuis kunnen ophalen.
Kijk op de website voor meer info:
kermisweert.nl.

fotowedstrijd
Post je meest hilarische, mooiste of coolste kermisfoto op Facebook of
Instagram en gebruik #kermisfunweert. De leukste foto wint een prijs van
maar liefst € 100,- shoptegoed bij Foto Weert en de winnaar krijgt na de
kermis bericht hiervan! Deze actie is in samenwerking met Foto Weert.
Op de site kermisweert.nl lees je meer over deze actie.

WINA
C
& VOO TIES
RDEE
L!

foto: We
ert

Al 36 jaar present
bij de opening

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

12.30 uur

12.30 uur

12.30 uur

alle attracties open.

alle attracties open.

alle attracties open.

12.00 uur
kermisplein Markt

12.30 uur - 14.30 uur
kermis prikkelarm

13.00 uur
kermisplein Markt

30 september

Pims waanzinnige kermiscantus
#nieuwerwetsfruhshoppen bij
de SooS (18+). Kaarten à € 25,-,
incl. bier en (broodjes) worst,
verkrijgbaar bij de SooS.

13.30 uur
Muntpromenade
toepe vör 'n halluf vèrreke bij
café De Harmonie.

15.00 uur
Muntpromenade
DJ Paul’s party carrousel bij café
De Harmonie.

16.00 uur
kermisplein Markt
ouderwets matinee en feest met
the Deejays bij de SooS.

16.00 uur
kermisplein Bassin
foute hits bij Barco / Denver.

19.00 uur
kermisplein Bassin
Stefan Wolter bij Barco / Denver.

19.00 uur
kermisplein Dries
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.

20.30 uur
kermisplein Bassin
heel de kermis zingt Hazes bij
Barco / Denver.

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

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

1 oktober

2 oktober

#SooStime met Johnny bij de SooS.

13.00 uur
kermisplein Markt
#SooStime met Johnny bij de SooS.

15.00 uur
Muntpromenade
DJ Paul’s party carrousel bij café
De Harmonie.

22.00 uur
kermisplein Bassin
grote vuurwerkshow ter afsluiting van Weert kermis 2019 op
locatie Centrum-Noord, nabij
de Stadsbrug.

00.00 uur
15.30 uur
kermisplein Dries
huldiging 25 jaar Suikerspin
familie Leijdekkers op Weert
kermis.

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

De Stedelijke Harmonie St. Antonius,
opgericht in 1879, is het oudste harmonie
gezelschap in het Weerter land. De hechte
vereniging telt in totaal ongeveer 90 leden,
die samen met veel plezier en motivatie hun
liefde voor de muziek delen. Het merendeel
van de leden is onder de vleugels van
de harmonie opgegroeid, gestart in het
opleidingsorkest en nu al jaren lid van het
groot harmonieorkest of de percussiegroep.
Op jaarbasis heeft de harmonie gemiddeld
zo’n tiental grote optredens, zowel in
binnen- als buitenland. Ook de opening
van Weert kermis is al 36 jaar vaste prik
op de evenementenkalender. Wanneer
wethouder Geert Gabriëls in het bijzijn van
vertegenwoordigers van de Nederlandse
kermisbonden op vrijdagavond het officiële
startsein geeft, verzorgt de Stedelijke
Harmonie St. Antonius traditiegetrouw de
muzikale omlijsting. Vervolgens worden de
openingsschoten gelost door de schutters
van het Stadsgilde Sinte
Catharina 1480.

Lage
ritPrijzen

16.30 uur
kermisplein
Markt
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.

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

de enige echte
kermis app
In de Kermis Weert app vind
je een overzichtelijke kaart
van alle attracties, het laatste nieuws en alle
informatie die je
nodig hebt voor een
maximale kermisbeleving. Download
de officiële Kermis
Weert app gratis
via de Play Store of
App Store!

DeGekst
e.nl

VIA DE WEBSITE
KERMISWEERT.nl en de
app KUN JE KORTINGSBONNEN OOK UITPRINTEN!

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 worden aantrekkelijk gehouden 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.

worden jullie het
nieuwe weerter kermisgezin?
Zijn jullie als gezin dol op Weert
kermis en schrik je niet terug van
een professionele fotograaf? Laat dan
een aantal kermisdagen foto’s maken
van het hele gezin. Deze worden
komende jaren gebruikt in het
promotiemateriaal!
Aanmelden kan door een gezinsfoto met
korte motivatie te mailen naar
info@beeldvang.nl, tot vrijdag 13 september.

lokale Ondernemers
aan het woord
De jaarlijkse kermis domineert de binnenstad.
Rekening houdend met de op- en afbouw
verandert het centrum gedurende anderhalve
week in één groot pretpark. Sommige
ondernemers zijn minder blij dat de stad
volledig wordt overgenomen, andere juichen
het volksfestijn juist toe. Brigit Eussen, René
Jeurgens en Serge Roevros bijvoorbeeld. Zij
zien Weert kermis als een kans, omdat het
meer een toeristische trekpleister is dan een
stereotype (dorps)kermis en veel - en vooral
ook nieuw -publiek trekt.

René, die drie horecazaken heeft in Weert, komt
meteen tot de essentie. “Je kunt er blij mee zijn of
niet, Weert kermis is een feit. Vanuit die gedachte
moet je ondernemen; iedere uitdaging kun je met wat
creativiteit omzetten in een kans. Allereerst moet je je
zelf ondergeschikt maken aan het event en verder kijken
dan je neus lang is, dan kun je er ook van profiteren.”

Ook Brigit weet precies wat ze van deze week kan
verwachten, daarom houdt ze haar damesmodezaak
in de Van Berlostraat tijdens de kermisdagen (behalve
zondag) gewoon open. “Ik zie dan mensen in de
winkel die ik niet eerder heb gezien en iedereen is
vrolijk gestemd. Ook een aantal kermisfamilies lopen
altijd even binnen voor de nieuwe najaarscollectie.
Qua omzet zijn het fantastische dagen.”

‘We moeten deze kans grijpen om ons
te presenteren en te profileren bij een

Serge Roe
vros

oe-Outlet,
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Brigit Eus

rlostraat

o, Van Be
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Stationsstr
aat

‘Meer toeristische trekpleister dan
stereotype dorpskermis’

Hij vertelt dat hij de jaarlijkse happening heel prettig
vindt. “Ik weet welk publiek ik kan verwachten,
wat deze mensen willen en hoeveel dagen ze
komen. Na een aantal kermissen zijn die gegevens
voorspelbaar en kun je daar makkelijk op inspelen.”

FANTASTISCHE DAGEN

The New S
h

kermisplein Bassin, zodat ik weet tot waar ik mijn
podium en/of terras kan uitstallen. Als je van tevoren
schakelt en je eigen verantwoording neemt, kun je
- ook tijdens Weert kermis - mooie dingen realiseren.”

groot publiek’
Serge, een collega-winkelier uit de Stationsstraat,
knikt instemmend. “Het ligt in de aard van winkeliers
om kritisch te zijn, maar mopperen over de kermis,
daar snap ik niets van. Los van de eventueel
directe verkoop, wil je niet weten hoeveel mensen
na die dagen terugkomen. Dat geldt zelfs voor
Weertenaren”, zegt hij. “We moeten deze kans grijpen
om ons te presenteren en te profileren bij een groot
publiek. Om aan te haken bij Brigits opmerking; van
mij mag in het voorjaar gerust een tweede kermis
gehouden worden, zodat we ook dan de nieuwe
collectie aan al die honderdduizenden bezoekers
kunnen laten zien.”

EIGEN VERANTWOORDING
De ondernemers vinden dat de gemeente
Weert voldoende rekening houdt met de lokale
middenstand. Anders trekken ze wel aan de bel,
laten ze weten. René: “Medio januari heb ik al overleg
met de kermiscoördinatoren over de invulling van

Het ligt vooral aan je eigen instelling, vindt ook
Brigit. “Als ondernemer die precies tussen twee
kermispleinen gevestigd is, geniet ik volop van de
sfeer. Ik haal tussendoor wat lekkere nootjes, eet een
gebakken visje of een curryworst”, vertelt de dame in
het gezelschap. “Vorig jaar stonden naast mijn zaak
twee Duitse exploitanten van ver over de zeventig jaar.
Daar maak ik dan een praatje mee. Ik vind het geweldig
dat ze nog altijd zo enthousiast zijn.” Ze benadrukt dat
alle winkels, horecazaken en evenementen, mits goed
verzorgd, een visitekaartje zijn voor de stad.

VISITEKAARTJE VOOR DE STAD
Ze zijn het er alle drie over eens dat grote events
nodig zijn om de stad op de kaart zetten. En dat
je door met elkaar in gesprek te gaan en samen te
werken alle mogelijke problemen kunt oplossen.
“Mooie happenings, met een jarenlange traditie,
verdienen het om gekoesterd te worden”, legt Serge
uit. “En kermisexploitanten zijn ook hardwerkende
ondernemers”, vult René aan, “dus in feite willen we
allemaal hetzelfde.” H

René Jeurgens

Denver en Barco, Bassin
Fiësta, Beekstraat

kermis in
de buitenie

deel 8
Een kermis op de schans van Boshoven. Samen met mij vraag je je wellicht verbaasd af ‘op de schans’?
Buiten de stadskermis en de in 1986 ter ziele gegane Biest kermis heeft Weert blijkbaar ooit ook een kermis
in Boshoven gekend. Nu mag dat in eerste instantie vreemd lijken, maar zo raar is het ook weer niet als je
bedenkt dat de ‘vastelaoventj’ jarenlang gepaard is gegaan met een kleine kermis. Weliswaar met slechts een
klein aantal attracties (carrousel, botsauto’s en gokkraam), desalniettemin, een kermis was het.
De bron om de kermis in Boshoven te onderzoeken, is
het weekblad Kanton Weert. Die blijkt al snel wat op
te leveren. In de editie van 13 juni 1903 vinden we een
verhaal omtrent de viering van kermis, die (volgens
het artikel) één maal, zo niet twee maal, plaatsvindt.
Dat komt omdat de kapel aan twee heiligen gewijd
is: St. Oda en St. Apollonia. De kermisviering stond
in direct verband met het vieren van de naamdagen.
Er is dan sprake van twee missen en een ‘feestelijke
drukte’ in de kapel.

FEEST VAN PATROONHEILIGE

ZWAAIEN EN ZWIEREN

In het Kanton Weert van vrijdag 8 mei 1925 blikt men vooruit
op de St. Jobkermis de dag erna. Op maandag volgen dan
drie missen in de kapel. Tijdens de kermis viert naar oud
gebruik ook de schutterij het feest van zijn patroonheilige.

Maar wat moeten we ons voorstellen bij deze
kermissen? Was er enige vorm van zwaaien en zwieren?
Weliswaar spreekt de weekkrant herhaaldelijk over
vermaak, maar niet over kermisattracties.

‘Vooral in de lokaliteiten waar dansgelegen-

Wel zijn er plechtigheden ter ere van de patroonheiligen
en feestelijkheden in diverse lokale cafés en bij de
plaatselijke schutterij. Kijken we bovendien naar
het tijdstip in het jaar, dan lijkt dat ook geen goed
moment voor een buitenactiviteit. De naamdagen van
de heiligen Oda en Apollonia, zijn respectievelijk op 28
november en 9 februari. St. Sebastiaans naamdag is
op 14 januari, niet bepaald voor de hand liggende data
om rondjes in een draaimolen te maken.

heid geboden werd, was het soms tjokvol’

Later, in februari 1924, wordt de kermis weer
genoemd, al moet de schrijver constateren dat deze
kermis veel minder druk is dan in vroegere jaren. Hij
vervolgt verzuchtend: ‘Er is trouwens ook vermaak
genoeg’.

Over Boshoven kermis in 1924 kunnen we achterhalen
dat er vertier genoeg is en in de uitgave van 14 augustus
1931 staat dat de ‘jaarlijkse kermis’ in Hushoven,
ondanks het mindere weer, een gezellige drukte
kent. ‘Vooral in de lokaliteiten waar dansgelegenheid
geboden werd, was het soms tjokvol’.

IN DE BUITENIE

ONGEREGELDHEDEN

Maar wat nog meer blijkt uit het speurwerk:
Boshoven is niet het enige gehucht in de buitenie,
ook andere gehuchten hebben een eigen kermis.
Leuken, Hushoven, Laar en Altweert (later parochie
Keent) vieren feest op of rond de naamdag van de
patroonheilige van de kapel. Dan hebben we het over
respectievelijk de St. Jobkapel, St. Donatuskapel, St.
Sebastiaanskapel en de St. Theuniskapel. (Kerken
waren er toen in de gehuchten niet.)

Dat kermis toen eveneens aanleiding gaf tot
ongeregeldheden, blijkt uit de laatste regel, waarin
de schrijver meldt dat de kermis een goed verloop
kende: ‘Er werd geen enkele wanklank gehoord’. Dat
was namelijk wel eens anders. Een krantenbericht
van jaren eerder verhaalt: ‘De kermissen op de Biest,
Leuken en Laar zijn goed verlopen, behoudens een
kleine vechtpartij tussen twee personen, waarbij een
hunner aan het hoofd gewond werd’.

‘Tijdens de kermis viert naar oud

Incidenteel zijn deze kermissen niet. Gezien de
berichtgeving zijn het in de eerste decennia van
de 20e eeuw jaarlijks terugkerende festiviteiten.
Bovendien blijkt dat in de loop van de jaren ‘30 de
animo voor deze lokale festiviteiten sterk afneemt.
In januari 1931 lezen we dat de St. Theuniskermis en
St. Sebastiaanskermis op 24 januari uit niet veel meer
bestaan dan wederzijdse familiebezoeken en een
enkele dansgelegenheid die nog danslustigen lokt.

GEEN ECHTE KERMISATTRACTIES

gebruik ook de schutterij het feest van
zijn patroonheilige’

Het ziet er naar uit dat kermis ‘op de gehuchten’,
buiten de heilige mis en het genoemd vertier, geen
echte kermisattracties telde. Al is het niet helemaal
uitgesloten dat er ander klein vermaak ( bijvoorbeeld
een tombola) aanwezig was. En misschien durfde
een eerste kermisexploitant het op een gegeven
moment - bij een gunstig tijdstip in het jaar - toch
aan zijn attractie neer te zetten.
Wat duidelijk naar voren komt is dat deze vorm nog
dicht bij de oorsprong van de kermis staat als een
feest ter opluistering van de jaarlijkse viering van de
officiële inwijding van een kerk. Of zo men wil in deze
gevallen, bij de naamdag van de patroonheilige van
de kapel. En het zwaaien en zwieren? Dat vond op de
dansvloer plaats. H

Theo Schers,
Gemeentearchief Weert 2019

Een mooie opname van een topattractie uit de jaren
‘70: de Twister. Gemeentearchief, beeldbank

Weerter Kermis
Pop-Up Store
Foto’s van de kermis in
de gehuchten heeft het
Gemeentearchief niet.
Daarom nogmaals twee
opnames uit midden jaren
‘70, toen de kermis ook
enkele jaren ‘op de Hoeëge
Kej’ stond.
Gemeentearchief, beeldbank

De Weerter Kermis Pop-Up Store is dit jaar
gevestigd in de Langstraat. Deze tijdelijke
winkel (met dezelfde openingstijden als de
kermisattracties) biedt onderdak aan onder
andere een miniatuurkermis,
fototentoonstelling en de finalisten van
project Weird Kermis. In de pop-up store
mogen bezoekers vanaf vrijdagmiddag hun
stem uitbrengen voor de publieksprijs voor
dit project. Verder kun je in de pop-up store
terecht voor merchandise en alle ins en outs
over de kermis.

kermisorganisatie kost
bloed, zweet en (soms) tranen
Het laatste weekend van september
staat Weert op z’n kop en geniet iedereen
zes dagen lang met volle teugen van de
kermis. Zorgeloos, omdat (voor het oog)
alles vlekkeloos verloopt. Voor Marja van
Pol (kermiscoördinator) en Steffi Bongers
(assistent-kermiscoördinator) is dit niet
vanzelfsprekend. Kermisorganisatie is een
vak apart. De dames zijn het hele jaar druk
om de kermis op touw te zetten en het liefst
de afgelopen editie te overtreffen.

Marja van

kermis
duo

Pol

Na de afbouw van Weert kermis hebben Marja en
Steffi een maand om alles te evalueren. Vervolgens
worden in november de mouwen weer opgestroopt.
Dan beginnen ze aan de nieuwe ronde, struinen
belangrijke kermissen in binnen- en buitenland af
om de toppers naar Weert te halen. “Dat zijn geen
snoepreisjes. We checken de attracties grondig en
steken veel energie in de contacten met exploitanten.
Uiteraard zoeken we ook naar spraakmakende
innovaties”, vertelt het tweetal. “We brengen eerst
alles in kaart en nodigen dan alle exploitanten uit.
We spreken persoonlijk alle details met hen door. Zo
wordt ieder jaar de kermis vanaf de basis ingedeeld.
Ieder plein moet een volwaardige
kermis op zich zijn.”
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ALLES IN GOEDE BANEN

De kermisindeling is een moeilijke
puzzel, maar ook een leuke. Er
moet rekening gehouden worden
met de ontwikkelingen in de
binnenstad. Staat een pand leeg
of is er ergens een nieuwe winkel
gevestigd?
Dergelijke
dingen
tellen mee. Andere zaken die de
kermiscoördinatoren
samen
met
het team in goede banen leiden, zijn
onder meer veiligheid, promotie en
stroomvoorzieningen. “Tijdens de
kermis zijn BOA’s van Stadstoezicht,
EHBO’ers en crowdspotters op de
been. Zij worden ondersteund door
studenten van Gilde Opleidingen
voor extra toezicht. Iedereen
wordt aangestuurd vanuit de
commandowagen, die tijdens de
kermis bemand wordt door onder
andere de politie en onze eigen
veiligheidsregisseur”, vertelt Marja.
“En vergeet ook de woonwagen
terreinen niet. In feite stampen we
twee complete dorpjes uit de grond met een rijdende
school, aan de Maaslandlaan en Industriekade.”

‘De beleving gaat een steeds grotere rol
spelen en bezoekers worden kritischer’
Ze vertelt dat ieder jaar, bij de start van de opbouw
op dinsdagavond, klokslag zeven uur, het hek van de
dam gaat. “Iedere exploitant moet ons bellen voordat
hij het kermisterrein op mag rijden. Bij het neerzetten
van een zaak of attractie is eveneens iemand van het

team aanwezig. Dit om er zeker van te zijn dat alles
staat, zoals we dat vooraf gepland hebben. Op die
dagen is het een gekkenhuis.”

ZUCHT VAN VERLICHTING
Op het moment dat alle attracties gaan draaien, slaan
de dames even een zucht van verlichting. “Ik weet nog
dat ik vorig jaar vroeg: wat mag ik nu nog verwachten?”,
zegt Steffi met opgetrokken wenkbrauwen. “Be careful
what you wish for! We zijn continu bezig geweest met
het regelen van alles wat ons voor de voeten kwam. We
hebben iedere dag kilometers gelopen.”
Ze zouden niet anders willen, maar beseffen wel
dat kermisorganisatie bloed, zweet en (soms) tranen
kost. “Als op woensdagmiddag om vijf uur nog geen
vuurwerkbedrijf in Weert gespot is, krijg je het toch
wel benauwd. Dan moet je snel schakelen en uiteraard
is na vijf uur niemand meer op kantoor bereikbaar.
Dus is het rennen tussen kantoor en Bassin - waar het
vuurwerk moet worden afgestoken - om toch weer
even te kijken of het bedrijf inmiddels is gearriveerd.
Uiteindelijk bleek een file de schuldige en ging het
vuurwerk ’s avonds netjes om tien uur de lucht in”,
herinnert Marja zich.

VOORBEELDFUNCTIE
Het tweetal mag trots zijn op het team en de
resultaten. In het werkveld blijkt dat Weert kermis een
voorbeeldfunctie heeft. “Vorig jaar heeft kermisbond
BOVAK op maandag een symposium gehouden voor
kermis organiserend Nederland en wilde daarvoor
Weert als gastgemeente. Na ontvangst in de raadszaal
en een presentatie van wethouder Geert Gabriëls is er
een groepsdiscussie geweest over de toekomst van
dit volksfestijn, gevolgd door een rondje kermis.”

TOEKOMST VAN DE KERMIS
Op de vraag hoe Marja en Steffi de toekomst van de
stadskermis inschatten, antwoorden ze: “De beleving
gaat een steeds grotere rol spelen en bezoekers
worden kritischer. De veiligheidseisen stijgen, zowel
voor de exploitanten als voor ons als organisatie.
Daarom moeten we harder knokken om de huidige
vorm te handhaven. Dat doen we echter met liefde.
Weert kermis is geliefd bij het publiek en voor velen
een mooi familiemoment, gekoppeld aan een mooie
traditie. Wij wensen iedereen fijne, veilige en vooral
ontzettend gezellige kermisdagen.” H

‘Een mooi familiemoment, gekoppeld
aan een mooie traditie’

attracties &
parkeerplaatsen

Bassin

VR Experience
Fun Factory
Cake Walk
Star Wars
Spinning Coaster
Circus Swing
Mega Sperensport
Cranes
Snack Kloosterstraat
Snoep
Oliebollen
American Donut
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World of the Living Dinosaurs
Simulator
Sound Machine
Reactor
Beach party polyp
Police Academy o.v.
Buggy’s
Mini- Car
Babyflug
Chocoladerad
Kop van Jut XXL
Lucky Duck
Pusher
Kamelenderby
Schietsalon
Herrie in de keuken
Cranes
Kermiscafé
Wafels
Gebak
Snack
Suikerspin
Pannekoekenhuis
Noten, pinda’s popcorn
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Weerter kermis Pop-up Store
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Pop-up Store
Sky Wheel
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IJswagen
Schwenkgrill
Pinda/Popcorn
Snoep
Suikerspin
Bubble wafel

Devil Rock
Resque
Fire Ball
Tea Cups
Trampoline
Walking Waterballs
Big one
Ballenfontein
Skeeball
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Schwenkgrill
Nummerplaten
Paint Ball
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Parkeergarage

DRIES

	Parkeerterrein/Parkeerdek
Fietsenstalling
Pinautomaat
Pinautomaat winkel
EHBO post

OPENINGSTIJDEN

Weerter kermis Pop-up
Store hanteert dezelfde
openingstijden.
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P+R Parallelweg

De exploitanten sluiten
in het weekend om
00.30 uur en op werkdagen om 00.00 uur.
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Booster Maxxx
Snowjet
Project 1
Dumbo
Ballenfontein
Cranes
Voetbalspel
Duitse Snackbar
Tini’s Fruitbar
Snoep
Vispaleis

De kermis start vrijdag 27
september om 16.00 uur.
Vanaf zaterdag draaien
de attracties iedere dag
al vanaf 12.30 uur.
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Stationsplein

X Factory
Magic
Zanzibar
Familie-achtbaan
Bootjesmolen
Jackpot
Aqua blast
Cranes
Bussensport
Lijntrek
Churros
Pizzabakkerij
Cap City
Ballons

nt

Bi

Centrum-Noord

Ursulinen

nieuwe markt
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Autoscooter
Break Dance
Thriller
Dance Mix
Rups
Mad Mill
Trampoline
Kinder polyp
Die Montgolfière
Mini Autoscooter
Babysport
Glijbaan
Point
Euroball
Spelzaak
Robin hood
Lijntrek
Lucky Duck
Cranes
Big One
Kamelenrace
Bussensport
Vis
Churros
Suikerspin
Reibekuchen,
bakchampignons
IJswagen
Curly Chips
Pinda/Popcorn
Fruitbar
Carrouselbar
Kebab
Wafels
Vietnamese Loempia’s
Snack
Fried Chicken

Toiletten

BEREIKBAARHEID
MET OPENBAAR VERVOER
Weert is met een 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.

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

