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áLLES WAT JE MOET WETEN! H het complete kermis-
pROGRAMMA H meer dan 130 attracties H 7 pleinen 
ROUTE H KORTINGsbonnen H WINacties H en nog veel mEER!

23 t/m 28 september 2016

op weert kermis betaal je voor vrijwel alle attracties tussen € 1,20 en € 2,00 per rit!
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alle
hoogtepunten

en pleinen
op een rij

De overgang van zomer naar herfst verloopt een stuk soepeler wanneer je in het laatste weekend van 

september Weert kermis bezoekt. Ruim 130 attracties wachten erop door jou ontdekt te worden. 

Laat je meeslepen door de geuren, kleuren, geluiden en gezellige drukte die zo kenmerkend zijn voor dit 

event en geniet zes dagen lang met volle teugen. Zoek je grenzen op … en ga eroverheen!

In de wijde omgeving vind je nergens een kermis 

die zo groot is, die zoveel publiek trekt en waar 

toch zo’n gemoedelijke sfeer heerst. Fervente 

kermisliefhebbers speculeren net als kinderen lang 

voordat de eerste vrachtwagens en kermistrailers 

de stad binnenrijden al over de toppers die dit jaar 

te zien zullen zijn. Ook op internetblogs wordt het 

nieuwe kermisaffiche volop besproken.

Op kermisplein DRies bijt het sfeervolle reuzenrad 

de spits af. Dit rad, met open gondels, is het grootste 

van Nederland en geeft je meteen dat authentieke 

kermisgevoel. Een van de nieuwe attracties hier is 

het Chocolade Rad, waar het lot bepaalt wie met 

één meter Toblerone Chocolade van ongeveer 

twee kilo de deur uit mag lopen. Air Race Bungee 

is meer voor de echte lefgozers, die worden weg 

gekatapulteerd vanuit een open kogel. 

Op het stationspLein kom je vertrouwd 

vertier tegen in de vorm van een funhouse, ofte-

wel de ouderwetse Jimmy. Cakewalk is nog altijd 

populair bij jong en oud. De zestig meter hoge 

zweefmolen, Around the World, staat hier garant 

voor een prachtig uitzicht. Via de Stationsstraat, 

met voldoende snoep- en fruitzaken, loop je naar 

het volgende plein. 

Traditiegetrouw vind je op LangpooRt de 

gezellige poffertjeskraam. Kleine kinderen, die in 

grote pretparken nog niet in de achtbaan mogen, 

kunnen hier hun hart ophalen in de kinderachtbaan. 

Verder zie je hier de bekende gezichten van familie 

Hoefnagels bij hun blinkende BreakDance no.1.

In de jonge attractie Tsunami, voor het eerst in 

Weert en wel op kermisplein nieuWe MaRkt, 

wordt de kreet ‘tempo draaien’ naar een ander 

level getild. Met hoge snelheid schieten de banken 

alle kanten op. Indrukwekkend! Net als de onlangs 

gerestylede Propeller, een fantastische attractie 

van hoog niveau. Durf je? Anders kun je hier ook 

met een katapult op kokosnoten schieten. 

Launch the Coconut lijkt op blikjes gooien, maar 

dan anders. En natuurlijk is de Bootjesmolen vaste 

prik op dit plein; een heerlijk karakteristieke en 

historische attractie voor jongere kinderen.

In het hart van de stad, op kermisplein MaRkt, 

staat de voor veel liefhebbers meest spectaculaire 

attractie van de hele kermis: Sound Machine. Eerst 

de rit wagen en dan – als je maag het nog trekt – 

een vers gebraden curryworst van de Schwenkgrill. 

Niet weg te denken van Weert kermis, evenals de 

prachtig nostalgische draaimolen Grand Carrousel; 

een trefpunt voor veel vriendjes, gezinnen en 

families, zo pal voor de terrassen.

De Hegstraat vormt de verbinding tussen ‘de oude 

markt’ en kasteeLpLein. Zoals altijd biedt dit 

steegje even een moment van rust met gezellige 

eettentjes en de trampolines. Tot je bij het pijl en 

boog schieten komt, waar je in de voetsporen kunt 

treden van Robin Hood. Op het plein zelf kun je 

lekker avonturieren. In Pirates Adventure bijvoor-

beeld, een ontdekkingstocht voor het hele gezin. 

Je loopt door donkere kamers, gehuld in een dikke 

laag rook, langs bewegende piraten, papagaaien 

en een sprekende doodskop die je meesleurt in het 

verhaal. Ook de kermishit uit begin jaren negentig 

brengt hier spanning en sensatie; Ghost Rider 

(HUSS Booster nieuwe stijl) is de enige actie- 

machine in zijn soort. Laat je verrassen!

Last but not least is kermisplein Bassin ingericht 

met onder meer de grootste mobiele achtbaan van 

de Benelux: Spinning Coaster XXL. Een absolute 

must voor thrillseekers. De botsauto’s van familie 

Hinzen zijn eveneens al jaren in trek bij vele jonge 

kermisbezoekers en hun pappa’s en mamma’s. 

Ieder plein biedt traditiegetrouw voor elk wat wils: 

van kleurrijke attracties voor de allerkleinsten en 

pittig spektakel voor de jeugd tot zinderende actie 

voor de waaghalzen. Mensen tot ver buiten de 

regio en zelfs uit onze buurlanden komen speciaal 

hiervoor naar Weert. Dat is niet zo gek als je weet 

dat de kermis bijna twee kilometer lang is en een 

selectie biedt van de allerbeste attracties van dit 

moment. H

Dat Weert kermis in de landelijke top-20 

van best bezochte evenementen staat, is 

natuurlijk geweldig, maar voor kermiswet-

houder Geert Gabriëls is het jaarlijkse festijn 

onlosmakelijk verbonden met de identiteit 

van Weert. “Kermis zit in het DNA van Weert. 

Alle inwoners groeien op met deze lokale 

traditie. Het laatste weekend van september 

staat synoniem voor gezellig samen zijn met 

familie en (oude) vrienden, met vlaai eten en 

het prikkelen van de zintuigen.”

Weert kermis is de grootste happening 

van het jaar en een enorme publiekstreffer 

voor de stad. “Het bijzondere is dat het een 

authentiek volksfeest is midden in de stad. 

Deze opzet geeft veel meer karakter en al-

lure. Dat maakt het aantrekkelijk voor alle 

partijen. De kermis heeft een uitgekiende, 

ijzersterke succesformule die werkt voor 

zowel het publiek als de exploitant.”

Zelf maakt de midden dertiger nog altijd ie-

dere dag een kermisronde. “Het begint al te 

borrelen als ik die blijde gezichten van kin-

deren zie tijdens de opbouw van attracties. 

Iedere kermisdag is het weer een gezellig 

weerzien met oude bekenden, die vaak 

speciaal voor de kermis terugkomen naar 

hun geboortestad. Ik blijf het een prachtige 

belevenis vinden. Kermis moet je ruiken, 

horen, zien, voelen, proeven en ervaren!” H

Geert Gabriëls en zijn man Roy koesteren de kermis 

als cultureel erfgoed. (foto: WeertdeGekste)

‘kermis zit
 in het Dna
 van Weert’

23 t/m 28 september 2016
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Bassin
Autoscooter
Snack
Flipper Bumper
Snoepkraam
Monsterdrop
Oliebollenkraam
Big one
Kinderpolyp
Funhouse Fire department
Spinning Coaster XXL

nieuwe markt
Lijntrek
Tsunami
Rups
Cranes
Bootjesmolen
Trap Door
Spiegelpaleis
Hott dog
Kleurenspel
Jackpot
Hoepla
Launch the coconut
Propeller

Stationsplein
Cranes
Wafelkraam
Euroball
Vispaleis
van Goghstudio
churros
Cake Walk
Tini’s Fruitbar
Dunk Tank
Foto Fantasy
Geister villa
Ballenfontein
Snoepkraam
Around the world
Snack
Penalty shot/Voetbalspel
Jumbo

Langpoort
Serviesswingertje
Nummerplaten 2
Familie-achtbaan
Cranes
Paint ball
Skeeball
Schwenkgrille
Poffertjeskraam
Oliebollenkraam
BreakDance
Ballenfontein

Markt
Pizzabakkerij
Schwenkgrill
Shooting game
Grand Carrousel
Lotenverkoop
Pusher
Suikerspin
Sound Machine
Snoep
Spaanse Churros 2
Bussensport
Ijswagen 2
Cranes
Pinda/Popcorn I
Dobbersteenspel

Kasteelplein
Polyp/Beach party
The Tower 90m
Carrouselbar
Wafels
Pirates Adventure
Fruitbar I
Mini- autoscooter
Big One
Pinda/Popcorn 2
Bussensport 2
Spaanse churros 1
Lucky Duck
Babysport
Suikerspin 2
Ghost Rider
Die Montgolfière: Bal-
lonnenvlucht
Vishandel Huub den Bels
Robin Hood
ijswagen 1
Hully Gully Disco Dancer
Trampoline
Reibekuchen en bak-
champignons
Kop van Jut
Kebab
Mini Zweefmolen
Cranes
Glijbaan
Kamelenrace
Snacks
Lijntrek
Vietnamese Loempia’s

  Autoroute

  Parkeergarage

   Parkeerterrein/Parkeerdek

  Fietsenstalling

  Pinautomaat

  Pinautomaat winkel

  EHBO post

  Toiletten

dries
Pusher
Cranes
Snowjet
Buggy’s
Gebakkraam
Mini-car
Lijntrek
Snack
Europarad
Chocoladewiel
Lucky ducky
Booster Maxxx
Suikerspin 1
Schietsalon
Noten, pinda’s popcorn
Walking Water Balls
Herrie in de keuken
Jumper maxx
Kermiscafé
Airrace Bungee
Kamelenderby
X Factory

BEREIKBAARHEID

Met De auto
Vanaf de A2 en andere invalswegen leiden 

verwijsborden auto’s naar parkeergarages 

en parkeerterreinen die op loopafstand 

van een kermisplein liggen. Parkeren kan 

ook op het speciaal ingerichte overloop-

terrein Centrum-Noord waar onder be-

perkt toezicht 800 plaatsen beschikbaar 

zijn tegen een dagtarief van € 2,-.

MET OPENBAAR VERVOER
Weert is als Intercitystation goed bereik-

baar 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 streek-

gebonden.

MET DE FIETS
Het NS-station in Weert heeft een zelf-

service fietsenstalling, maar fietsers 

kunnen terecht bij diverse parkeer-

gelegenheden in de binnenstad. Verder 

worden nog twee extra fietsenstallingen 

ingericht, naast Ververshof aan de  

Kasteelsingel en naast de Stadsbrug  

op bedrijventerrein Centrum-Noord.

info: gemeente Weert, 

t: 0495 575 000 of mail naar: 

parkeerbeheer@weert.nl

OPENINGSTIJDEN
De kermis start vrijdag 
23 september om 16.00 
uur. Tijdens de kermis-
dagen daarna draaien 
de attracties al vanaf 
12.30 uur.

De exploitanten sluiten 
in het weekend om 
00.30 uur en op werk-
dagen om 00.00 uur.



      EVEN LEKKER ZITTEN............NIEUWE MARKT 7 
(MELK) KOFFIE EN BROODJE NAAR KEUZE

(GEEN XL VARIANTEN, ACTIE GELDIG T/M 1 OKTOBER ’16)

NU
€ 4,50



LET OP WĲ  ZĲ N VERHUISD!!!

LOCATIE STATIONSPLEIN
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Kermis Weert

23 t/m 28 sept.

Muntpromenade
Weert

ROZE MAANDAG 
diverse Weerter artiesten - presentatie Ed en Frans 
aanvang 16.00 uur met optreden Frans Theunisz

Café Zaal ’t Anker

Bassin 8 - tel. 0495 541 433

WEERT KERMIS

HOUSEPARTY vanaf 21.00 uur

Kermismaandag 26 september

zaterdagavond 24 september:

om 13.00



het complete
programma

 van dag
 tot dag

15.30 uur
attracties draaien voor 

jeugd een half uur gratis.  

16.00 uur
alle attracties open.

19.00 uur
kermisplein Markt
feestelijke opening 

door wethouder Geert 

Gabriëls bij de attractie 

naast de St. Martinus-

kerk, m.m.v. een DJ

en de Stadsschötte St. 

Catharina 1480 die met 

het lossen van saluut-

schoten de kermis 

officieel open schieten.

20.30 uur
hoek Maasstraat/
emmasingel
DJ Phil

bij café Tramhalt.

22.00 uur
Muntpromenade
DJ Patrick 

(we love the 90’s & 00’s) 

bij café de Harmonie.

22.00 uur
oelemarkt 
DJ’s: Aparell, Patty & 

Ogre, Final Payback, 

Ransom, Freeze en 

Subjacked

bij café Roxy’s. 

12.30 uur
alle attracties open.

20.30 uur
hoek Maasstr./
emmasingel
live on stage: 

Shakespeare’s 

Nightmare bij café 

Tramhalt.

21.00 uur
Muntpromenade
DJ Geer’s vinylparty 

(60’s/80’s) bij café 

de Harmonie.

21.00 uur
kermisplein 
Bassin 

Houseparty 

bij café ‘t Anker.

22.00 uur
oelemarkt 
DJ Jasper in de Weij

bij café Roxy’s. 

11.00 uur
kermisplein 
Bassin
sfeervolle kermismis 

bij de botsauto’s 

van familie Hinzen, 

verzorgd door

Deken Franken.

12.30 uur
alle attracties open.

13.00 uur
kermisplein 
Markt
Zondag in het Zuiden

bij de SooS.

20.30 uur
hoek Maasstr./
emmasingel
live on stage: 

Bèrke Donkers

bij café Tramhalt.

21.00 uur
Muntpromenade 

live on stage: 

The Hillbilly Moon-

shiners, supportact 

Uncle Harry bij

café de Harmonie.

22.00 uur
oelemarkt 
DJ Mingo

bij café Roxy’s. 

12.30 uur
alle attracties open.

14.00 uur 
Muntpromenade
Toepe vör un hallef 

vêrreke. Aansluitend 

matinee met Pete Young 

bij café de Harmonie.

15.00 uur 
kermisplein Markt
Matinee met Ivo van 

der Bijl bij de SooS.

16.00 uur 
kermisplein Bassin
aftrap Roze Maandag

bij café ’t Anker, uiter-

aard met travistiet 

Miss Roxxy. Voor de 

zestiende keer passe-

ren lokale artiesten de 

revue op het podium en 

is de bar tot in de nok 

gevuld met mensen 

die positieve aandacht 

vragen voor diversiteit 

en tolerantie.

19.00 uur
kermisplein Dries
bij het kermiscafé van 

familie Heuven-Dauphin 

reikt wethouder Geert 

Gabriëls de kermisprijzen 

en publieksprijs uit aan 

de exploitanten.

20.30 uur 

hoek Maasstraat/
emmasingel
Celebration

bij café Tramhalt.

22.00 uur
oelemarkt 
DJ’s: Innervated, Diego, 

Isis, Nikki Nice, Jordy 

Verhex bij café Roxy’s.

12.30 uur
alle attracties open.

14.00 uur
kermisplein
Langpoort
Fred & Ed, bekend van 

de tubes broodbeleg, 

hagelslag en vlokkies, 

helpen je met het ver-

sieren van poffertjes. In 

de ‘pimphoek’ van de 

poffertjessalon van de 

familie Van Meetelen 

staat de nieuwe Fred 

& Ed versierbar met 

overheerlijke strooisels 

en sauzen. Je kunt ook 

met het stel op de foto.

22.00 uur 
kermisplein Bassin
grote vuurwerkshow 

ter afsluiting van Weert 

kermis 2016 op locatie 

Centrum-Noord, nabij 

de Stadsbrug.

VRiJDag
23 september

ZateRDag
24 september

ZonDag
25 september

MaanDag
26 september

DinsDag
27 september

WoensDag
28 september

WINACTIES

& VOORDEEL!

12.30 uur
alle attracties open.

14.00 uur
kermisplein Dries
huldiging Hans de Voer, 

bij de Booster, vanwege 

het 25-jarig jubileum op 

Weert kermis.

15.00 uur
kermisplein 
Langpoort
huldiging Jopie Hoef-

nagels, bij de Break-

Dance, vanwege het 

40-jarig jubileum op 

Weert kermis.

16.30 uur
kermisplein Markt
bij draaimolen Grand 

Carrousel worden de 

winnaars bekend ge-

maakt van de kermis-

kleurwedstrijd.

De prijzen zijn dit jaar 

leuker dan ooit, waar-

onder een reis naar Dis-

neyland Parijs en twee 

bezoeken aan Winter-

land Hasselt, waarvan 

één met overnachting.

20.00 uur 
kermisplein Markt
live on stage: Sandra en 

Marco, (wereldberoemd 

op Leuken) bij de SooS

vergeet 
niet te 

stemmen!
(zie website)

vergeet 
niet te 

stemmen!
(zie website)

vergeet 
niet te 

stemmen!
(zie website)

betaalbaar
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 en een van de pijlers hiervoor is 

het prijsbeleid. De ritprijzen liggen al jaren-

lang 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 € 1,20 en € 2,00 voor een ticket.

lage 
ritprijzen
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Voor Petra Bieshaar (43) voelt de openingsdag 

van Weert kermis een beetje als een eerste 

date. Dit vanwege de verwachtingsvolle  

spanningen en enthousiaste kriebels. “Het is  

die vrijdag echt aftellen tot mijn werkdag  

voorbij is. Rond een uur of zes spreek ik dan  

af met wat vriendinnen om samen de kermis 

te ontdekken.” 

Haar kermisvriendinnen zijn: Annemiek 

(54), Elise (40) en Olga (40). Olga vindt de 

zaterdag(avond) het gezelligste; een sfeervolle 

avond met veel bekenden uit Weert en veel 

mensen vanuit buiten de stad, terwijl voor 

Annemiek en Elise maandag de topdag is. 

Laatstgenoemde gaat dan helemaal in haar uppie 

alle attracties af. Ze hanteert hiervoor een vast 

budget, waar ze nooit bovenuit komt. “Met alle 

kortingsbonnen kan ik een hele tijd vooruit”, 

lacht ze. “Zeker bij de grijpers, mijn jaarlijks te-

rugkerende verslaving. Het is telkens weer een 

sport om de mooiste knuffel te bemachtigen, 

maar niet voordat ik alle aanbieders nauwkeu-

rig heb geobserveerd.”

Ook Petra kan het niet laten om even de hap-

pers en grijpers uit te proberen. Verder vindt 

ze vooral attracties leuk waarmee je teruggaat 

in de tijd. “Zoals de Octopus of de BreakDance 

no.1. Heerlijk heen en weer zwieren, zwaaien en 

draaien en dan proberen je handen in de lucht 

te doen. Geweldig!”

oRiënteRen DankZiJ keRMis
René en Olga vinden het heerlijk ’s avonds hun 

zintuigen op de kermis te prikkelen. Zes dagen ker-

mis betekent voor Olga ook zes dagen niet koken. 

“Reibekuchen met appelmoes, een gebakken visje, 

een puntzak friet met mayo en de curryworst van 

de Schwenkgrill; het gaat er allemaal in. Net als de 

popcorn, nougat, suikerspin en oliebollen. En voor 

de gezonde afwisseling een bakje fruit”, somt ze 

zonder na te denken op. 

Het herinnert haar aan een anekdote. “Toen mijn 

man René vanuit Brunssum naar Weert verhuisde, 

heeft hij de stad leren kennen aan de hand van de 

vraag: welk eettentje stond daar met de kermis? Zo 

kon hij zich oriënteren in de stad.” Zelfs dochterlief 

van vijf gaat niet naar huis voordat ze een broodje 

gerookte zalm heeft gegeten. Annemiek loopt al 

warm bij de gedachte aan de reuk van de gebrande 

pinda’s. 

eens per jaar een 
overdosis kermis

Mooiste keRMis 
De vriendinnen zijn dagelijks op de kermis te vinden.

Alleen Annemiek houdt het gemiddeld bij twee 

kermisbezoeken per jaar. Ze ging ooit naar de ker-

mis in Tilburg, maar vond deze lang niet zo gezellig 

en erg duur. Petra is opgegroeid in Amstelveen en 

koestert leuke herinneringen aan de kermis uit haar 

jeugd. “Maar Weert heeft toch echt de mooiste 

kermis van het land! Eens per jaar geniet ik van een 

overdosis kermis en dat is genoeg voor mij.”

Olga vindt dit een echte familiekermis. “Hele fa-

milies, inclusief opa’s en oma’s, slenteren over de 

kermis. Vaders gaan met dochters op stap, zussen 

onder elkaar en oude vrienden zoeken elkaar op. 

De kermis is hierop ingericht en biedt ontzettend 

veel variatie: van liefelijk en knus tot snelle actie, 

van modern tot nostalgisch, voor alle leeftijden. 

Dat zie je alleen in deze stad en juist dat maakt 

Weert kermis tot een echt volksfeest.” H

...U kunt er niet omheen...

www.tavernedeoudemunt.nl

Taverne de Oude Munt
Muntpromenade 7

6001 EH Weert
tel: 0495-521635

v.l.n.r.: Olga, René, Petra, Annemiek en Elise

samen
beleven



Bij inlevering van deze bon
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Locatie: dries

€ 0,50 KORTING 
 op één consumptie bij inlevering van deze bon



Het Stationsplein maakt al geruime tijd deel uit van 

de kermispret, maar in mijn jeugd, was dat niet zo. 

Na de Tweede Wereldoorlog is het één van de drie 

pleinen, naast Markt en Bassin, met kermisattracties. 

Dat laatste plein moet vervolgens een aantal jaren 

verstek laten gaan, voordat het weer in de rij van 

locaties wordt meegenomen. En de Nieuwe Markt 

wordt pas in 1955 aangelegd. Daarmee is dit een 

nog jongere locatie dan het meest zuidelijke plein, 

Dries.

Wat de aanleiding ook is geweest, in 1950 gaan er 

stemmen op om Weert kermis uit te breiden. Op 

dat moment zijn Markt, Bassin en Stationsplein de 

pleinen waar hét allemaal gebeurt - ik laat de horeca 

dan even buiten beschouwing. Even verderop, 

’achter de tunnel’, is dan net een grote open locatie 

beschikbaar, Dries, een voor de hand liggende plek 

voor de uitbreiding.

In 1948 is het plein klaar als opstart voor de in de 

komende jaren te realiseren majestueuze St Jozefs-

laan, de nieuwe brede ontsluitingsweg van de 

jonge wijk Keent. De naam Dries is een verwijzing 

naar de oude buurtbenaming ‘op den Drees’ die tot 

aan gracht c.q. singels reikt.

In 1951 komt de kermis naar de Dries. Zonder 

tromgeroffel, want van een feestelijke opening 

vinden we niets terug in de kranten. De krant 

spreekt slechts van een auto-rijwielcaroussel en de 

Octopus (toen ook al!). Het wordt een groot succes. 

Twee jaar later meldt de krant een uitbereiding met 

een Steile Wand (dé attractie voor de waaghals op 

een motorfiets), zweefmolen en Peter Pan Railway. 

Disney was toen blijkbaar ook al vertegenwoordigd. 

En er is zowaar een Apenshow. Zoiets kan ik me uit 

mijn jeugd niet herinneren; of we hier nu aan een 

dierentuin - dan wel circusvariant moeten denken, 

kan ik daarom niet vertellen.

RecLaMe
In de berichtgeving van de jaren vijftig zien we de 

tendens ontstaan de Weertenaar enthousiast te 

maken voor kermis. Daarbij ontbreken bespiege-

lingen rond de diepere zin van kermis vieren niet. 

Kermis is een feest voor familie en vrienden, waar 

vlaai, knapkoek en ‘ferme krintenmik’ de feestdis 

vullen. Kortweg, een activiteit van echt Limburgse 

gastvrijheid, die verder reikt dan de pleinen van 

amusement. Daarvoor zorgen de kermisexploi-

tanten, zo merkt het weekblad op, en die zijn kien 

genoeg om hun attracties aan te passen aan de 

wensen van het jonge publiek: meer snelheid, 

meer actie.

Wat niet ontbreekt bij die verslaglegging zijn ver-

meldingen van het vertier in diverse horecazaken. 

Gerenommeerde etablissementen passeren de 

revue: zaal Beatrix (Bassin) met de The Melody 

Players, de Apollozaal (Beekstraat) verwelkomt de 

Zilvermeeuwen, ene Jhonny Gramser treedt op in 

de zaal van café De Sport en Pierre Peeters heeft 

voor zijn danssalon (de Luchtpost, ook Bassin) de 

Lucky Stars gestrikt. Livemuziek te over.

 

VeRnieuWing
Maar er is ook plaats voor vernieuwing, want wie 

meer muziekvariatie wil kan voor goede grammo-

foonmuziek naar café De Wacht aan de Wilhelmina-

singel of naar café El Alamein op de Korenmarkt, 

waar een nieuwe radiorecorder (radio met platen-

speler/taperecorder?) de muziekliefhebber ‘ruime 

keus’ biedt. En het café van Dorus Houben (Dries) 

zal ongetwijfeld ook wel hebben gevaren bij de 

komst van de kermis. 

In 1954 komt Het Land van Weert met een heuse 

‘Kermis-Actie’, die bestaat uit het verzamelen 

van waardebonnen van let wel 5 cent (!). Boven-

dien doet de krant een poging lezers in de sfeer 

te brengen voor het jaarlijkse najaarsfeest. In een 

fictieve wandeling komen de diverse pleinen met 

hun attracties aan bod: de Rups met het groene 

vel, de draaimolen met renaissance paarden en de 

schietsalon, die de kanttekening krijgt dat ‘de beste 

schutters recht van de toog in de Molenstraat  

komen’. Via de ‘carrousel van Sipkema met mooie 

kermis 
‘achter de

tunnel’

kermisplein Dries anno 1997

gezien vanuit het reuzenrad

GAW, Beeldbank, G.915 (C. Damhuis)

persoonlijke kiekje flatbewoonster Dries met 

uitzicht op Regentesselaan begin zestiger jaren

GAW, Beeldbank, Wassenbergh 001

win een kermispakket
Met dit pakket wordt Weert kermis nog leuker! 

Het kermispakket bestaat uit een complete 

kermisronde met gRatis toegang tot de 

leukste attracties en de smakelijkste hapjes. 

Er zijn drie pakketten te winnen: 

H Freak-pakket

H Fun-pakket 

H Family-pakket

Lees hoe je zo’n kermispakket 

kunt winnen op de website: 

kermisweert.nl.

er is weer discussie over de toekomst van de kermis. Voldoen de huidige locaties, moet het nog groter,

of juist kleiner, of gewoon anders. De Weerter kermis - zo lijkt het - staat sinds jaar en dag

op dezelfde locaties. niet dus!
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echte auto’s’ op Stationsplein passeert de schrijver 

de tunnel naar het plein Dries dat elk jaar groter 

wordt met de ontdekking dat daar niet alleen beren 

(een verwijzing naar De Berafabriek?) zitten, maar 

ook de inktvis (Octopus) en waar men getuige is 

van de halsbrekende toeren op een motor, Peter 

Pan met zijn trein, een achtbaan en een mallemolen, 

‘Dien dollen Dries’. Eindigen doet het verhaal met 

de constatering dat deze plek mogelijk de Markt 

nog eens de loef afsteekt. Of die constatering anno 

2016 werkelijkheid is geworden? Dat kunnen we 

zelf gaan beoordelen. Een fijne kermis gewenst met 

vlaai, ‘knapkook’ en veel zwaaien en zwieren. H

Theo Schers, Erfgoedcluster Weert



kermiskrant-weert2016.indd   5 23-08-16   23:18



kermislekkernijen 
een absolute
must
De drie vriendinnen Eva (15), Dian (16) en 

Resianne (16) gaan al een aantal jaren samen 

naar de kermis. Ieder jaar krijgen zij van 

hun ouders een vast bestedingsbedrag en 

dat jagen de meiden er dan ook helemaal 

doorheen. Ze beleven veel plezier aan het 

spenderen van hun kermisgeld!

De drie vriendinnen gaan ook altijd wel een 

keer naar Nederweert kermis, omdat ze 

daar veel mensen kennen. De kermissen in 

Amsterdam, Sittard en Eindhoven hebben 

ze ook al eens ervaren, maar Weert kermis 

staat met stip bovenaan. 

“We gaan het liefst met een leuke vrien-

dengroep. We lopen elke dag wel een 

rondje over de kermis en gaan daarna 

soms nog op stap”, vertellen ze met veel 

enthousiasme. “De zaterdag vinden we 

het leukst, omdat dan iedereen kan en 

we tot laat door kunnen gaan met stap-

pen. Ook komen we dan de meeste 

bekenden tegen. Verder leren we dan 

altijd wel nieuwe mensen kennen uit 

andere steden en dat is ook tof.”

De leukste attracties vinden ze de 

snelheidsduivels waar ze met alle 

vriendinnen tegelijkertijd in kunnen.  

Eva: “Zo heb je bijvoorbeeld de spinning coaster 

en de wild waterbaan; die zijn altijd lachen!” Naast 

VoLksfestiJn
Weert kermis onderscheidt zich vooral van andere 

kermissen omdat het één groots familiefeest is voor 

alle lagen van de bevolking. Het feit dat dit evene-

ment vrijwel volledig plaatsvindt binnen de stads-

singels, omringd door cafés en terrassen, komt de 

gezellige sfeer zeker ten goede. 

v.l.n.r.: Eva, Dian en Resianne

het actiespektakel vinden ze de typerende kermis-

lekkernijen een absolute must. “Lekker!”, roepen 

Resianne en Dian. “We eten altijd die aardbeien in 

een laagje chocolade, een warme wafel, gebrande 

pinda’s en natuurlijk een suikerspin.”

De kermiswoensdag mag wat deze dames betreft 

echter ook niet ontbreken. “Dan maken we nog een 

laatste kermisronde en genieten we samen van het 

afsluitend vuurwerk.” H

INDRUKWEKKEND
AFFICHE

De tomeloze energie waarmee de kermis-

meesters zich inspannen om telkens opnieuw 

de vorige editie op zijn minst te evenaren en 

zo mogelijk te overtreffen, draagt tevens bij 

aan de populariteit van deze jaarlijkse happe-

ning. Marja van Pol en Maurice Smeets gaan 

voor hoogstaande kwaliteit, speuren het hele 

jaar door naar nieuwe, spectaculaire attrac-

ties en maken zich sterk voor een goede, 

uitgekiende mix.

In feite kan elk kermisplein

als een complete 

kleine kermis 

gezien worden.

kermis 
resulteert in 

spontane
 reünies

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 23 tot en met

zondag 25 september 24.00 uur 

Weerter families verheugen zich om weer eens een 

aantal dagen samen in de stad door te brengen. 

Vriendengroepen prikken een avond om nog eens 

ouderwets samen te gaan stappen. En, omdat veel 

Weerternaren die voor een studie of carrière zijn 

verhuisd voor dit volksfestijn naar huis komen, ont-

staan op willekeurige locaties spontane reünies. H

stem van 

23 t/m 25 

september

2016 
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tot ziens

in Weert!



Shoppen tijdens de kermis!
Onze ondernemers verwelkomen u graag!

WE ZIJN ER WEER(T)!
TENCE WAS ALTIJD 

AL ACTIEF, SINDS KORT 
HETEN WIJ OOK ZO! 

VOOR DE LEUKSTE BANEN BIJ JOU IN DE BUURT GA JE 
NAAR WWW.ACTIEFWERKT.NL OF BEL 0495-542974

WE ZIJN ER WEER(T)!
TENCE WAS ALTIJD 

AL ACTIEF, SINDS KORT 
HETEN WIJ OOK ZO!HETEN WIJ OOK ZO!

VOOR DE LEUKSTE BANEN BIJ JOU IN DE BUURT GA JE 

HETEN WIJ OOK ZO!
VOOR DE LEUKSTE BANEN BIJ JOU IN DE BUURT GA JE 

OF BEL 0495-542974OF BEL 0495-542974

T A K E  A W AY C A T E R I N G

nasi, bami of rijst met:

Restaurant Azië  •  Stationsstraat 20  •  6001 CK Weert
Tel. 0495 - 537074  •  www.restaurantazie.nl

kermis terrasschotel € 9,50
(uitsluitend op het terras)

tijdens de kermisdagen is afhaal en restaurant geopend

babi pangang
of

tjap tjoy met vlees
of

foe yong hai
of

kipfi let in kerrie saus
of

kipfi let met champignons

M O D E R N
C H I N E E S

Voor familie Waals is de zondag bij uitstek 

dé kermisdag! Overdag gaat het hele gezin 

samen met opa en oma en ’s avonds gaan 

Bram Waals en Ellen Sturmans nog even

terug zonder de kinderen. “ Het is dan wel 

erg druk, maar ook heel gezellig. We zien 

veel bekenden, er hangt een goede sfeer 

en meestal is het nog lekker weer”, aldus 

Bram die de traditie rondom kermis weet 

te waarderen. 

Gemiddeld bezoekt het gezin jaarlijks de kermis 

zo’n drie keer. Als er toevallig kermis is in het dorp 

waar opa en oma wonen, maakt de hele familie 

daar ook een kermisronde, maar andere kermissen 

in Nederland worden (vooralsnog) niet bezocht.

Dat verandert misschien als de jongens groter zijn. 

Voor nu volstaat de grote stadskermis waar Koen 

(7) en Pim (5) zich enorm op verheugen. Ze houden 

van snelle attracties, kunnen niet wachten totdat 

ze weer een ritje kunnen maken in de spin en de 

rups. “Maar ook het vertier uit onze jeugdjaren, de 

Jimmy, valt goed in de smaak”, vertelt Ellen. Ze 

legt uit dat haar zoons nog geen kermisgeld 

krijgen. “Op een gegeven moment is het gewoon 

klaar. Koen en Pim zijn nog te jong om zelfstandig 

over de kermis te lopen. Als die tijd aanbreekt, 

zullen we een budget moeten afspreken.” H

zondag is dé
kermisdag

familie Waals

gezellig samen
naar de kermis

woensdag 28 september om 15.00 uur

Wil je graag samen met anderen naar de 

Weerter kermis? Loop  dan woensdag

gezellig mee met onze georganiseerde 

kermiswandeling. 

We vertrekken met een groepje vanaf de 

bieb. Eerst drinken we samen een kopje 

koffie om elkaar te leren kennen en daarna 

gaan we de kermis op. Iedereen is welkom!

Verzamelen in de Koffieboekerij van de bieb, 

Wilhelminasingel 250.

info/aanmelden: 

punt Welzijn, telefoonnummer 0495 697 

900 of via de site goedbezigweert.nu 

* deze kermiswandeling is in het kader van 

 het Weerter ‘Kom Erbij Festival’,

 georganiseerd door Punt Welzijn samen 

 met Bibliocenter, RICK en Humanitas. 

samen
beleven



Trancheeweg 7, Weert roompot.nl

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 

10% korting op alle kleding in Boutique 

& Cadeau op Weerterbergen. 

Geldig t/m 31 december 2016. Vraag naar de 
actievoorwaarden bij onze medewerksters.

VERHUURBOX

Nederweert 0495 625 786 GSM 06 5117764
E-mail: info@boonen-verhuur.nl

www.boonen-verhuur.nlGRIEKS SPECIALITEITEN RESTAURANT
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Niet geldig op flessen wijn en rookwaren.

 20%
korting 
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deze actie geldt echt alléén bij inleveren van deze advertentie!

✁
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Dit product is met veel zorg en aandacht tot stand ge-

komen om alle informatie zo actueel en correct mogelijk 

weer te geven. De uitgever is dan ook niet aansprakelijk 

voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden en is niet 

verantwoordelijk voor de auteursrechten van materiaal 

aangeleverd door derden. Ook niet voor de gevolgen van 

het gebruik van deze informatie. Aan de informatie in deze 

krant kunnen geen rechten worden ontleend.

copyright © 2016 Parel media bv, Weert

Behoudens de uitzonderingen van de Auteurswet van 

1912 mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd 

of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever.

colofon
Kermiskrant Weert is een co-productie van:

Op de site kermisweert.nl vind je de digitale versie van 

deze krant en daar kun je de voordeelcoupons gewoon 

uitprinten. Een bezoek aan deze site is sowieso ideaal

om alvast in de stemming te komen.

sales  H Jos van Dooren

vormgeving H Daisy Geelen

  Angelique Peeters - piddesign.nl

foto’s  H Smile fotografie - gemeente Weert 

redactie  H Nicole Smolenaers

  Theo Schers - gemeente Weert   

oplage  H 43.000 exemplaren

W W W . B E E L D V A N G . N L

Parel media bv   

Emmasingel 48

6001 BD Weert  

parelmediaweert.nl 

t. 0495 854 888

Buro Beeldvang

Wilhelminasingel 177

6001 GS Weert  

beeldvang.nl 

t. 0495 544 893

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 koffi e 
(kilo of 250 gram) 
en alle zakjes 
losse thee. 

Max. 6 zakken per aankoop.
Geldig op 24 sept 2016

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

Maak dan vandaag nog een afspraak
en verkoop uw woning met succes!

Verhuisplannen?

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

W o n i n g m a k e l a a r d i j

www.saelmans.nl

de meest
complete
makelaar!

Electro World is onderdeel van

ELECTROWORLD.NL

Het SoundTouch® wireless music system betekent draadloos muziek in een handom-
draai. Stream miljoenen nummers van muziekdiensten, internetradiozenders en uw eigen 
muziekbibliotheek – allemaal met exclusieve technologie die zelfs de grootste kamer in 
uw huis vult met krachtig, diep en rijk geluid. U kunt zelfs uw favoriete muziek meteen 
beluisteren, zonder telefoon of tablet. Druk gewoon op een van de zes presets op de 
luidspreker of afstandsbediening en de muziek begint.

Een wereld aan muziek binnen handbereik

BOSE
SOUNDTOUCH® 30 SERIES III
WIRELESS MUSIC SYSTEM

599,95

BOSE
SOUNDTOUCH® 20 SERIES III
WIRELESS MUSIC SYSTEM

399,95

BOSE
SOUNDTOUCH® 10
WIRELESS 
MUSIC SYSTEM

229,95

Lako
Stationsplein 17, Weert
lako@electroworld.nl

één gezicht 
online en offl  ine
Creatieve communicatie begint met een goed concept en een heldere visie. 
Van hieruit creëren wij doelgerichte content. Deze vertalen wij naar één 
gezicht. Online en offl  ine. Van huisstijl tot advertentietekst. Van website tot 
twitteraccount. Van facebookpagina tot webshop. En we houden het ook nog 
voor u bij. Zowel technisch, als creatief. Mét meetbaar resultaat en maar één 
aanspreekpunt. Dat is de kracht van Beeldvang!

www.beeldvang.nl



BARCO
VINO TAPAS FIESTA
BARCOBARCOBARCOBARCOBARCOBARCOBARCOBARCOBARCOBARCOBARCO

VINO TAPAS FIESTA

Fees
t

Denver is geopend met de kermis!

Met fantastische 

Denver 
kermisburger 
een goede basis om stevig 
kermis te vieren.

Bassin 5, 6001 GZ Weert, Tel. 0495 721110, www.denver-weert.nl
Bassin 4, 6001 GZ Weert, Tel. 0495 721115

www.barco-weert.nl
Beekstraat 55, 6001 GH Weert, Tel. 0495 550770 

www.fiesta-restaurant.nl

BARCO IS GEOPEND MET DE KERMIS!

MET EEN GEZELLIG 
UITGEBREID TERRAS 

MET BUITENBAR
EN ACTIVITEITEN

BARCO’S KEUKEN IS GESLOTEN 

Fiesta is met de 
kermis geopend op: 

ZATERDAG 
EN ZONDAG.

Maandag t/m woensdag 
gesloten.


