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Knipperende lampjes, harde muziek en snelle bewegingen, zijn allemaal prikkels en obstakels die het voor sommige  
mensen onmogelijk maken om naar de kermis te gaan. Daarom wordt op dinsdag 10 augustus tussen 12.00 en 
14.00 uur weer een Prikkelarme Kermis georganiseerd.

Dit moment maakt het voor mensen met autisme, epilepsie, 
ADHD, een lichtverstandelijke beperking of hooggevoelig-
heid, ook mogelijk om van Kermis Hoorn te genieten. Zo 
zorgen de kermisexploitanten ervoor dat de lampjes niet 
knipperen, zullen de attracties niet op volle snelheid draaien 
en krijgt de volumeknop een flinke slinger terug. Zwieren, 
zwaaien en rondjes draaien én genieten van het leukste feest 
van het jaar, maar dan een tikkeltje minder heftig.

PRIKKELARME KERMIS Dinsdag 10 augustus

Met de verantwoordelijkheid voor economische zaken, toerisme en stadspromo-
tie, ruimtelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van het waterfront, heeft Arthur 
Helling als wethouder van gemeente Hoorn een veelzijdige portefeuille. Daar-
naast is hem nog een mooie rol toebedeeld, want eens per jaar mag hij zich als 
kermiswethouder manifesteren. Een taak die hij als echte Horinees en liefhebber 
van Kermis Hoorn in hart en nieren, maar wat graag bekleedt. In de Kermiskrant 
reflecteert hij op het feest dat hij liefkozend volksvermaak à la lettre noemt.   

Onder de bijzondere omstandigheden van de noodverordening vanwege het corona-
virus, bekleedde Arthur Helling in 2020 voor het eerst zijn functie als kermiswethouder. 
Dit jaar wordt Kermis Hoorn voor de tweede keer op het Pelmolenpad georganiseerd. 
‘Net als de rest van Hoorn hadden wij de kermis liever in de binnenstad gevierd. 
Want het decor en de sfeer van de binnenstad zijn natuurlijk onovertreffelijk. Maar de 
snelle toename van het aantal coronabesmettingen dwingt opnieuw tot maatregelen in 
de zomer. Met de honderden en soms zelfs duizenden bezoekers die de kermis in de 
binnenstad trekt, kunnen wij de 1,5 meter daar onmogelijk garanderen en handhaven. 
Maar we zijn ontzettend blij dat we de kermis in Hoorn dit jaar weer kunnen vieren, 
want dat kan niet overal in Nederland.’  

Prachtige en complete kermis
Het kermisteam heeft ook dit jaar weer alles uit de kast gehaald om een fantastische 
kermis neer te zetten. Arthur Helling: ‘Al gaat de voorkeur uit naar de binnenstad, de 
bezoekers en ook de exploitanten waren vorig jaar zeer te spreken over de alternatieve 
kermis. Ook dit jaar wordt het weer een prachtige en complete kermis. Er komen zestig 
attracties die garant staan voor plezier voor jong en oud. Er komen grootse toppers 
zoals de Airborne, de Mega Booster, Toxic, Disco Jumper XXL, de spectaculaire Super 
Mouse achtbaan en de sensationele Zweeftoren Around the World. Groot en klein 

kunnen hun hart ook ophalen aan het nodige spelwerk waar Hoorn om bekend staat. Uiteraard 
mogen ook attracties met lekkers niet ontbreken.’

Sociaal gebeuren
Zoals het een op en top kermiswethouder 
betaamt, zal hij veel op de kermis te vin-
den zijn. ‘Ik kijk altijd weer uit naar de 
dag van de opening. Ieder jaar geeft de 
kermis de stad iets extra’s. Het is prach-
tig om te zien hoe ontzettend veel mensen 
naar Hoorn komen om van het vertier te 
genieten. Los van het vermaak is het feest 
ook een heel sociaal gebeuren. Dat aspect 
is precies wat Kermis Hoorn voor mij per-
soonlijk bijzonder maakt. Ieder jaar kom ik 
veel oude bekenden tegen. Er zijn natuur-
lijk veel mensen die niet meer in de stad 
wonen, maar wel speciaal voor de kermis 
terugkomen. Bovendien is dit eeuwenoude 
feest dat bol staat van cultureel vermaak 
echt van iedereen. Dat moet natuurlijk wel 
zo blijven en dat kan alleen als iedereen 
zich aan de voorschriften houdt. Maar 
als bezoekers drukke plekken vermijden, 
de looproute volgen en 1,5 meter afstand 
houden, mag dat in Hoorn absoluut geen 
problemen geven.’  

‘ WE ZIJN ONTZETTEND BLIJ DAT WE DE  
KERMIS DIT JAAR WEER KUNNEN VIEREN’

Kermiswethouder Arthur Helling:





 .

Houd 1,5 meter 
afstand.

 .

Vermijd drukte.

 .

Was vaak je handen.

 .

Schud geen handen.

 .

Hoest en nies in 
je elleboog.

Heb je klachten?

Blijf thuis
Laat je testen

Huisregels kermisterrein
Tijdens de kermis hanteren wij huisregels. Bij betreden van het kermisterrein  
gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden:

 Desinfecteer regelmatig uw handen;
 Houd 1,5 meter afstand;
 Volg de aangegeven looproute;
 Vermijd te drukke plekken;
 Samenscholen meer dan 5 personen verboden;
 Geen wapens, alcohol, verdovende middelen en lachgas;
 Op verzoek moet u zich identificeren;
 Preventief fouilleren mogelijk;
 Volg de aanwijzingen van de organisatie op.

HET KERMISTEAM WENST JE VEEL PLEZIER!

Basisregels voor iedereen

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel, materiële en/of immateriële schade. 
Bij het niet naleven van onze huisregels kan U de toegang tot het kermisterrein worden ontzegd.





 .

 1 Autoscooter
 2 Ijssalon
 3 Pusher
 4  Schwenkgrill
 5  Bordenspel
 6 Monsterdrop
 7 Chocorad
 8 Fotoschietsalon
 9 Gebakkraam
 10 Snoepkraam
 11  Wip Beach Party
 12 Glazen doolhof
 13 Ballenfontein
 14 Hoepla
 15 Tea cups
 16 Screwdriver
 17 Lijntrek
 18 Race O Rama
 19  Kop van jut XXL
 20 VR 360 Oculus
 21 Churros
 22 Grijpkranen
 23 Balonnenspel
 24 Eendjes
 25 Curly chips
 26 Pijl en boog
 27 Skeeball
 28 The Winner
 29 Suikerspin
 30 Broodjes

 31 Voetbalspel
 32 Kamelenrace
 33 €urobal
 34 Gokhal
 35 Fried Chicken
 36 Trampoline
 37 Grijpkranen
 38 Pusher
 39 Funhouse
 40 Magic Mouse
 41 Snowjet
 42  Booster Airborne
 43 Snacks
 44 Toxic
 45 Mini cars
 46 Poffertjessalon
 48 Foto schietsalon
 49 Bussensport
 50  Chocolat sensation
 51 Suikerspin
 52  Disco Jumper XXL
 53 Buggy
 54 Draaimolen
 55 Show Time
 56 Break dance
 57 Zweeftoren
 58 Jumbo
 59 Crazy bike
 60 Waterballs
  Looprichting

Attracties 2021





Bestel via 06-42748680 of 

www.bobbyssushi.nl
De Goorn 21, De Goorn

Tijdens de kermis Hoorn, bij een 
telefonische bestelling boven de 

40 euro, een gratis snack naar keuze

www.kinderopvangwestfriesland.nl

 SKH en SKiK wensen ook dit jaar iedereen weer een fijne kermis!

Professionele kinderopvang 
voor kinderen van 0 tot 12 jaar 

-  Kinderdagopvang 
-  Peuterspeelzalen 
-  Buitenschoolse opvang 

Ook bij u in de buurt! 

Talent 
voor opvang 

en onderwijs 

biedt nu naast onderwijs ook 
kinderopvang voor kinderen van 
0 tot 12 jaar

Informeer op de locatie bij u in 
de buurt naar de mogelijkheden

www.talenthoorn.nl 

Talent wenst iedereen een fijne kermis!

Tijdens de 10-daagse lappensale kan je goed slagen bij Intema. De leukste kleding voor 
baby, kids en teens, en dat voor super scherpe prijzen. Ook al wordt dit het tweede jaar 
dat lappendag anders verloopt dan voorheen, doen de aanbiedingen er niet voor onder. En 
hoe leuk is het om voor of na een rondje kermis je lappendag koopjes te scoren!

Door de lockdown van afgelopen winter, is er een ruim assortiment beschikbaar in afge-
prijsde winterjassen. De perfecte gelegenheid om je alvast voor te bereiden op het komende 
najaar. Ook zijn er uiteraard weer interessante aanbiedingen ingekocht. Wie kent ze niet, 
de aanbieding Name it spijkerbroeken zijn elk jaar een groot succes! En dit jaar heeft 
Intema ook voor de tieners een super gaaf  joggingpak ingekocht, welke alleen tijdens de 
lappensale super scherp is geprijsd. 

Ook op zondag 8 en 15 augustus kan je lekker komen shoppen bij Intema. En uiteraard 
wordt ervoor gezorgd dat gedurende de 10-daagse lappensale de winkel goed gevuld 
blijft. Wil je op de hoogte blijven van de laatste updates? Volg Intema dan via Facebook of 
Instagram voor de laatste updates. 

Intema Hoorn, de leukste collecties voor baby, kids & teens.

10-daagse lappensale 
bij Intema





‘DE AANTREKKINGSKRACHT VAN KERMIS
HOORN VERDIENT EEN COMPLIMENT’

alternatieve ruimte niet meer doorgegaan. Dat is voor de kermisbranche natuurlijk 
geen goede ontwikkeling. Gelukkig is dat in Hoorn en een groot deel van Nederland 
wel gelukt.’ Toch hoopt Jan Boots dat de Hoornse kermis weer terugkeert naar de 
historische binnenstad. ‘Want dat is waar de kermis thuishoort. Laatst heb ik een ma-
gazine opgezocht met de titel “Hoorn en zien” uit 1971. Hierin wordt veel aandacht 
geschonken aan de kermis. Er komt naar voren dat Hoorn al sinds de Middeleeuwen 
een van de weinige plaatsen is waar grote en langdurige kermissen worden georga-
niseerd. De kermis is dus niet te missen in het oude centrum van Hoorn. De oplossing 
met het Pelmolenpad is goed gevonden. Uit het oogpunt van traditie hopen we echter 
dat het bij deze tweede editie op die plek blijft en dat de kermis in 2022 weer in de 
binnenstad staat.’   

Regeling voor de kermisbranche
Sinds 2020 zetten de BOVAK en de NKB zich in voor een steunpakket voor de ker-
misexploitanten. Wat is op dit moment de stand van zaken? Jan Boots: ‘Wij zijn nog 
steeds in overleg met de diverse ministeries omdat het nog niet volledig naar wens 
gaat. We hebben andere verwachtingen van de compensatie aan de kermisexploi-
tanten. Per slot van rekening is de kermis een seizoensgebonden bedrijf, dat operabel 
is vanaf eind maart tot eind oktober en daarna is het gewoon voorbij. In de zomer 
verdient de kermisexploitant z’n geld en moet daar ook in de wintermaanden van le-
ven. Maar als dat al een paar gaat zoals het nu gaat, dan wordt het moeilijk om in je 
kosten van levensonderhoud te voorzien. Bovendien moeten de attracties aan allerlei 
eisen voldoen en worden gekeurd en onderhouden. Ook daar komen flinke kosten 
bij kijken. We maken ons momenteel hard om er bij het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat alsnog een regeling uit te krijgen, zodat de kermisbranche in de 
komende jaren weer goed kan draaien.’  
 
Veilig kermis vieren 
Gelukkig is er ook goed nieuws en is de energie van de dorpen en steden waar dit 
jaar wel kermis wordt gevierd hoopgevend. ‘Op de plekken waar de kermissen draai-
en, is het een fantastisch feest! Soms wanen we ons met het plezier van de mensen en 
de kakofonie van attracties, geuren, kleuren en alle lagen van de bevolking, als terug 
in de tachtiger jaren. Hier in Hoorn zijn burgemeester Jan Nieuwenburg en kermis-
wethouder Arthur Helling de exploitanten die gedurende Kermis Hoorn ondernemer 
in deze stad zijn, zeer goed gezind. Met name de jeugd en de jongeren die 1,5 jaar 
niet zo veel konden, doen zij daarmee een groot plezier. Dat is heel mooi om te zien’, 
zegt Atze J. Lubach-Koers enthousiast. 

Jan Boots sluit zich hierbij 
aan. ‘Welke boodschap ik 
de bezoekers zou willen mee-
geven? Ga gewoon naar de 
kermis in Hoorn toe, want het 
terrein wordt coronaproof 
aangeboden. Als iedereen 
rekening met elkaar houdt, 
is het absoluut mogelijk om 
veilig kermis te vieren. Bo-
vendien schijnt het zonnetje 
tijdens de Hoornse Kermis 
altijd. We zijn als Nederland-
se kermisbonden blij met het 
beleid dat de gemeente ten 
aanzien van de kermis voert. 
Hoorn streeft er altijd naar 
om een aantal blikvangers te 
lanceren; zo ook op het Pel-
molenpad. De aantrekkings-
kracht van de kermis is daar-
mee gebleven en dat verdient 
absoluut een compliment.’  

Nederland telt twee kermisvakbonden die optreden als de officiële belangen-
behartigers van de kermisbranche. Zij zetten zich continu in voor het behoud 
van het arbeidsterrein van de kermisbranche en werken hierbij nauw samen 
met overheden. Voorzitter van de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders  
BOVAK Atze J. Lubach-Koers en directeur van De Nederlandse Kermis Bond NKB  
Jan Boots, reflecteren op het waarborgen van de toekomst van de Nederlandse 
kermisbranche in coronatijd. 

Rijksoverheid heeft het vieren van kermissen per 30 juni weer toegestaan. Hoe gaat 
het nu met de Nederlandse kermis? ‘We leven op meerdere punten tussen hoop en 
vrees. Hoewel de kermisbranche weer mag ondernemen, gaat dat met horten en 
stoten en een lastig traject van vergunningverlening. Want het werkt bij de kermis 
niet zo dat als de Rijksoverheid zegt dat bepaalde bedrijven weer open mogen, we 
meteen weer als vanouds kunnen draaien. Bij ons zitten er eerst 352 ballotagecom-
missies tussen, namelijk de gemeentes. Die dienen een vergunning te verlenen en dat 
levert best wel veel strijd op. Daardoor gaan lang niet alle kermissen door’, zegt Atze 
J. Lubach-Koers. ‘Gelukkig gaat er veel meer door dan vorig jaar. Maar we zijn er 
nog lang niet en daar komen alle beperkingen nog eens overheen. Die variëren van 
beperkingen op de sluitingstijden en geen alcohol schenken bij de poffertjeskraam tot 
beperkingen in de locaties. Zo kan ik nog wel even doorgaan met zaken die het voor 
de kermisexploitanten onmogelijk maken om optimaal te kunnen ondernemen.’

Politiek bedrijven 
Volgens de kermisbonden heeft dat er ook mee te maken dat er in Nederland geen 
eenduidige lijn is. Atze J. Lubach-Koers: ‘Er zijn 25 veiligheidsregio’s die er nog 
steeds alle 25 een eigen interpretatie op nahouden van hetgeen door Rijksoverheid is 
uitgevaardigd. Er zijn bijvoorbeeld discussies over de vraag of één persoon per 5 ㎡ 
bruto of netto is. En is de kermis nog wel een doorstroom locatie als er bij een poffer-
tjeskraam een terras staat? We hebben dat soort oeverloze discussies op microniveau. 
We hebben in Nederland ruim 1400 kermissen, dus ga er maar aanstaan. We moe-
ten af en toe lullen als brugman om kermissen überhaupt open te krijgen. We zijn in-
middels ruim 1,5 jaar politiek aan het bedrijven en moeten ons continu op Den Haag 
focussen. Namelijk op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de 
steunmaatregelen en het Ministerie van Justitie en Veiligheid vanwege het routeplan. 
Ik heb nog nooit zo ongelooflijk veel protocollen geschreven en brieven verstuurd aan 
burgemeesters, de landelijke politiek, Tweede Kamer leden, et cetera. Die hoeveelheid 
is met geen pen te beschrijven en heeft eigenlijk niets meer met de kermis van doen.’  
  
Oogpunt van traditie
Ook directeur van De Nederlandse KermisBond NKB Jan Boots vindt het jammer 
dat de kermissen in sommige plaatsen niet doorgaan. ‘Wij hebben de gemeenten in 
Nederland vanaf het begin gezegd: houd er rekening mee dat de kermis weer terug-
komt. Ga geen afspraken aan met de horeca omdat de ruimte die de kermis nodig 
heeft, anders door terrassen in beslag wordt genomen. Dat is in een aantal gemeenten 
wel gebeurd en dat betreuren wij, want daar zijn de kermissen door het gebrek aan 

BOVAK en De Nederlandse Kermisbond over kermis anno 2021





www.grimexlicht.nl/vacatures

Wij missen nog 
een lichtpunt...

 

Voor al je medische trainingen

Tot de komst van de ambulance zijn de handelingen cruciaal en bepalend voor het 
verdere verloop van de hulpverlening. Bij Opleidingsinstituut BHV-4-YOU leer je op 
een ontspannen wijze wat je moet doen in zo’n noodsituatie. Gedurende meer dan 14 
jaar bieden wij de bekende praktijkgerichte trainingen aan voor zowel bedrijven als 
particulieren. Een vooropleiding is niet nodig. 

In een korte tijd leer je als bhv’er wat te doen betreffende de opvang van het slachtoffer, 
de hulpverlening en wat je nog meer kunt doen in de periode tussen de calamiteit en 
de komst van de hulpdiensten. Omdat voorafgaande aan de 3,5-urige bhv praktijkcur-
sus de e-learning wordt aangeboden, met de afsluitende toetsen EHBO en brand, is het 
mogelijk om de cursus te beperken tot één dagdeel. Dit vermindert het aantal uren van 
afwezigheid van de werkplek. De bhv cursus is te plannen op locatie of, bij minder dan 
6 deelnemers, via de open inschrijving in ons leslokaal in Hoorn. Na de e-learning en 
het praktijkdeel met een voldoende resultaat te hebben afgesloten volgt het welverdien-
de digitale bhv certi� caat met een geldigheid van 1 jaar (€ 80, p.p. all-in). Tevens is 
het mogelijk om de kinder EHBO cursussen voor (gast)ouders of de 2,5-urige reanima-
tie cursus inclusief het gebruik van de AED te organiseren. De cursussen kunnen op je 
locatie worden geboekt, zowel bedrijfsmatig als privé. Voor vragen kun je altijd mailen 
naar info@bhv-4-you.nl.

Als er iemand bewusteloos is
en niet meer ademt?

In de bijzonder uitgebreide LijfStyle Lingerie collectie vindt élke vrouw wat zij graag 
wil dragen, voor élk moment en élke gelegenheid.

Wij geven je een eerlijk maatadvies op basis van onze productkennis, gecombineerd 
met jouw wensen en gevoel. We kunnen je verschillende merken, types, modellen en 
stoffen laten voelen om te kijken wat het beste bij jou past. Daarbij staat onze winkel 
bekend om de bijzonder grote keuze in de niet standaard maten! Natuurlijk is het ook 
bij LijfStyle 10 dagen Lappensale. Kom gezellig shoppen en scoor de leukste items 
tegen lappendag-prijzen. 

Het badkleding seizoen 2021 is trouwens volop in gang. Heb je leuke badmode 
nodig? Kom dan snel langs! Onze stylistes helpen je graag om ook de juiste stijl en 
maat in badkleding te vinden. Met bijpassende accessoires uit onze zomer collectie 
stylen we je helemaal af, denk dan aan een jurkje, pareo, slipper, hoed of tas.

Tot snel, bij LijfStyle lingerie,
Nieuwstraat 12A, 0229-233000
www.lijfstyle.nl

LijfStyle:
Lingerie en Badkleding voor elke gelegenheid

SALE 
   ...jouw lijf
jouw style

SALE!

SALE!SALE!

Lijfstyle is open tijdens
de kermis en heeft SALE!

KERMIS BIJ LIJFSTYLE 
Nieuwstraat 12 • Hoorn 

Achter de grijpkranenattractie tegenover de Xenos

  1 setje 30% korting
2 setjes 40% korting
3 setjes 50% korting

Spectaculaire kortingen

Lijfstyle  •  Nieuwstraat 12A  •  1621 EA Hoorn

Lingerie

LINGERIE 

EN BAD-
KLEDING

Kapsalon Daily Hair

Micro ring hair weave extensions Jean Paul Mynè vegan producten

Lange Kerkstraat 3 • 1621EG Hoorn • 06-51725190 • dailyhair.nl D
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Daily Hair
-20%

Micro ring hair weave extensions Jean Paul Mynè vegan producten

-20%
per mat

INTRODUCTIE

Kapsalon Daily Hair
Bij ons in de salon werken wij uitslui-
tend met de beste vegan producten 
van Jean Paul Mynè. Wij zijn gespe-
cialiseerd in blond kleuringen en het 
plaatsen van extensions dat doen wij 
met een micro ring weave techniek 
zodat er geen schade aan het eigen 
haar wordt aangericht. 

Wil je meer 
informatie? 
Kom dan gezellig bij 
ons in de salon langs 
en dan adviseren wij 
je graag naar de 
mogelijkheden!

Grimex Licht bestaat 35 jaar en is gevestigd in Nibbixwoud. De specialist bedient een 
gevarieerde klantenkring van onder andere: architecten, installateurs, bouwbedrijven en 
particulieren.

Lichtplan op maat
In de stijlvolle showroom vind je zorgvuldig samengestelde collecties van toonaangeven-
de merken. De design armaturen en duurzame LED-lichtbronnen laten de sfeer van iedere 
binnen- en buitenruimte optimaal tot haar recht komen. ‘Met vakkundig advies en een 
lichtplan op maat, creëren wij de gewenste sfeer. Ook ondersteunen we bedrijven in de 
LED-transitie. Enkele voorbeelden van mooie projecten waar we aan mochten meewerken 
zijn: Paul Jong, Aeroworks, het Westfries Museum, De Huesmolen, Basic Label en boutique 
hotel & restaurant Ysbrantsz’, vertelt eigenaar en lichtplanner Jürgen Oude Bos enthousiast. 

Vacature medewerker Backof� ce/Calculator
Vanwege de mooie groei van het bedrijf is het team van Grimex Licht op zoek naar 
een medewerker Backof� ce/Calculator met af� niteit voor licht. In deze functie bied je 
ondersteuning aan de lichtplanners en ben je vanaf het begin tot het einde bij een pro-
ject betrokken. Gaat er bij jou een lampje branden omdat jij een perfect cijfermatig 
inzicht hebt en secuur te werk gaat? Check snel de complete vacature en solliciteer via: 
www.grimexlicht.nl/vacatures

Wij creëren sfeer met licht
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Kermis Hoorn en hygiëne
Iedereen is welkom op Kermis Hoorn, tenzij je koorts hebt, verkouden bent of niet 
voldoet aan de voorschriften van het RIVM. In het kader van hygiëne raden wij aan 
om zoveel mogelijk contactloos te betalen, met pin dus. Het verschilt per attractie of ze 
ook contant geld aannemen. Natuurlijk is het ook belangrijk om je handen regelmatig 
te desinfecteren. 

Toiletten en EHBO post op de kermis
Op het  kermisterrein worden toiletwagens geplaatst. Ook is er een EHBO-post op het 
kermisterrein die door de vrijwilligers van het Rode Kruis wordt bemand. 

Prikkelarme Kermis op 10 augustus 
De Prikkelarme Kermis is dit jaar op dinsdag 10 augustus tussen 12.00 en 
14.00 uur. Dit moment maakt het voor mensen met autisme, epilepsie, ADHD,  
een lichtverstandelijke beperking of hoog gevoeligheid ook mogelijk om van  
Kermis Hoorn te genieten. Zo zorgen de kermisexploitanten ervoor dat de lampjes niet  
knipperen, zullen de attracties niet op volle snelheid draaien en krijgt de volumeknop 
een flinke slinger terug. Zwieren, zwaaien en rondjes draaien, maar dan een tikkeltje 
minder heftig.
 
Het programma naast de kermis gaat helaas niet door
Normaalgesproken heeft Kermis Hoorn een totaalprogramma naast de attracties waar-
mee iedereen – van jong tot oud – bij het feest wordt betrokken. Door het coronavirus 
gaan de themadagen zoals Ouderendag, Familiedag en het Openingsspektakel, dit 
jaar helaas niet door. Er is dit jaar dus ook geen Vuurwerkspektakel op vrijdagavond. 

Openingstijden Kermis
Zaterdag   07 augustus  14.00 uur tot 00.00 uur
Zondag   08 augustus  14.00 uur tot 23.00 uur
Maandag   09 augustus  14.00 uur tot 23.00 uur
Dinsdag   10 augustus  12.00 uur tot 23.00 uur
Woensdag  11 augustus  14.00 uur tot 23.00 uur
Donderdag   12 augustus  14.00 uur tot 23.00 uur
Vrijdag    13 augustus   14.00 uur tot 00.00 uur
Zaterdag   14 augustus  14.00 uur tot 00.00 uur
Zondag   15 augustus  14.00 uur tot 23.00 uur

Verkeersmaatregelen
Er worden van 2 t/m 17 augustus diverse verkeersmaatregelen genomen om het  
verkeer zo goed mogelijk te geleiden:
•  Parkeerterrein Pelmolenpad en Prisma worden met ingang van maandag  

2 augustus afgesloten om ruimte te maken voor kermisattracties en  
woonwagens van de kermisexploitanten.

•  Op het parkeerterrein Noorderveemarkt kun je (betaald) parkeren op het niet  
afgesloten gedeelte.

•  Voetgangers vanaf NS/bus station en fietsenstalling kunnen het Keern oversteken 
bij de ING bank. De oversteek wordt geregeld door verkeersregelaars. 

•  De verkeerslichten van kruispunt Keern-De Weel zullen tijdens de kermisperiode 
continu in bedrijf zijn.

Fietsenstalling
Er wordt een gratis fietsenstalling ingericht op het parkeerterrein Noorderveemarkt.

Foutparkeerders
Vanaf 2 augustus is het verboden te parkeren op parkeerterrein Pelmolenpad en  
Prisma. Parkeerders die hun auto op deze parkeerterreinen neerzetten, lopen de kans 
dat hun auto wordt weggesleept. De kosten zijn voor rekening van de overtreder.

* Deze info is op basis van de RIVM richtlijnen op 1 juli 2021

Wij wensen je veel plezier op Kermis Hoorn!
Kijk voor meer informatie op: www.kermis-hoorn.nl

Van zaterdag 7 tot en met zondag 15 augustus kun je naar Kermis 
Hoorn op het parkeerterrein Pelmolenpad. Op de kermis vind je 60 attracties 
voor jong en oud. Goed om te weten: de toegang tot het kermisterrein is gratis 
en de gastheren en gastvrouwen zullen toezicht houden op het naleven van de 
coronaregels. De lijst met alle attracties vind je verderop in de Kermiskrant en 
via: www.kermis-hoorn.nl

Laten we er samen een mooie, veilige kermis van maken 
Door het coronavirus is de kermis dit jaar duidelijk anders en vindt niet plaats in de 
historische binnenstad. Er komt een verplichte looproute langs de attracties en het  
Kermisteam houdt samen met de gastheren en gastvrouwen in de gaten of het niet 
te druk wordt. Door rekening met elkaar te houden en elkaar voldoende de ruimte te 
geven, kunnen we er samen een mooie en veilige kermis van maken. 

Houd 1,5 meter afstand
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is het belangrijk om minstens  
1,5 meter afstand van elkaar te houden. Daarom vragen we je om op rustige tijden 
naar de kermis te komen en drukte te vermijden. Als het te druk is, kan het kermis-
terrein eventueel worden afgesloten. Het Kermisteam hanteert daarbij de regel: vol 
is vol. We proberen om je zo goed mogelijk te informeren hoe het met de druk-
te op Kermis Hoorn is gesteld. Hou de communicatie daarover in de gaten via de 
website, druktemeter en app. Ook het Kermisteam en de gastheren en gastvrouwen  
voorzien je van informatie. 

Als bezoeker ben je zelf verantwoordelijk voor het naleven van de corona-maatrege-
len. Ook de attracties houden zich aan de voorgeschreven maatregelen. Dit verschilt 
natuurlijk per attractie en dit wordt per attractie aangegeven. Exploitanten houden  
1,5 meter afstand en waar dat onmogelijk is, worden kuchschermen geplaatst.  
Om de hygiëne in de attracties te waarborgen, worden contactpunten van attracties 
regelmatig gedesinfecteerd.   

Toegang tot het kermisterrein
Mocht het te druk worden, dan gaat het kermisterrein tijdelijk dicht. Je moet dan even 
wachten tot het wat rustiger is en je het terrein weer kunt bezoeken. Je hoeft vooraf 
niet te reserveren en de toegang tot het kermisterrein is gratis. Je koopt alleen kaartjes 
voor de attracties waar je in wilt, net zoals bij alle andere kermissen.





(Ver)kopen of verduurzamen?

Aflossen of oversluiten?

De Hypotheker Hoorn            0229 230 001

Al ruim 35 jaar de grootste onafhankelĳke 
hypotheekadviseur van Nederland

WERKEN 
IN DE

Op zoek naar personeel?
Bel Carrière Hoorn / Zwaag
Telefoon 0229 - 278730

WERKEN 
IN DE

Op zoek naar personeel?
Bel Carrière Hoorn / Zwaag
Telefoon 0229 - 278730

Solliciteer direct op www.carriere.com
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WIJ STAAN TIJDENS 
DE KERMIS VOOR U KLAAR!

Alle dagen geopend, 
vanaf 16.00 uur

Kleine Noord 22 | 1621 JG HOORN  |  Tel 0229-217706 | www.zorba-hoorn.nl

Ben je 12 jaar of jonger en vind je het leuk om naar 
de kermis te gaan? Dan maak je nu kans op hele leuke 
prijzen! Kleur de RE/MAX kleurplaat in die verderop 
in deze krant te vinden is en lever deze bij ons in. 

Je kunt hem gemakkelijk naar ons opsturen via de mail 
of via de QR code. Langsbrengen bij ons op kantoor 
mag natuurlijk ook.

Lever je hem voor 8 augustus 2021 bij ons in? Dan win 
je één keer touwtrekken bij Little Tony’s Toys House op 
de kermis in Hoorn! Doen dus!

RE/MAX Direct. Wie anders?
Een Hoornse RE/MAX makelaar is een zelfstandig werkende makelaar die elke klant 

100% aandacht geeft. Een makelaar die 24/7 bereikbaar 
is. Kortom, een ervaren, doortastende makelaar met 

verstand van de lokale huizenmarkt in geheel 
West-Friesland. Of u nu een appartement, een 
woning, een bedrijfspand of een stuk grond wilt 
verkopen of verhuren RE/MAX Direct heeft de 
juiste specialisten in huis. Wij verkopen of ver-
huren uw vastgoed in korte tijd tegen de best 
mogelijke prijs en bieden daarbij de allerbeste 
service. RE/MAX Direct biedt u de gids op wie 
u kunt bouwen.

Bent u benieuwd naar de waarde van uw woning? 
Wij bepalen gratis de waarde van uw woning, ook 

als u niet wilt verhuizen!

Breed 36 - 1621 KC Hoorn - 0229-29131
direct@remax.nl - www.remax.nl/direct

Altijd prijs met RE/MAX Direct! 
De nummer 1 makelaar in West-Friesland 

Doe mee met de RE/MAX 
KLEURWEDSTRIJD en WIN!

100% aandacht geeft. Een makelaar die 24/7 bereikbaar 
is. Kortom, een ervaren, doortastende makelaar met 

verstand van de lokale huizenmarkt in geheel 

Wij bepalen gratis de waarde van uw woning, ook 
als u niet wilt verhuizen!

Breed 36 - 1621
direct@remax.nl - www.remax.nl/direct





Lever voor 8 augustus 2021 je ingekleurde kleurplaat bij ons in en win
één keer touwtrekken bij Little Tony's Toys House op de kermis in Hoorn!
Stuur je kleurplaat gemakkelijk naar ons op via de mail of via de QR code.
Je kunt hem natuurlijk ook langsbrengen bij ons op kantoor.

BREED 36 - 1621 KC HOORN - DIRECT@REMAX.NL - WWW.REMAX.NL - 0229-291313

RE/MAX KLEURWEDSTRIJD
Altijd prijs met RE/MAX Direct!

De nummer 1 makelaar in West-Friesland

Naam: ....................................... Leeftijd: ...................................
Telefoonnummer: .........................................



Al het verkeer bij werk aan de weg en tijdens evenementen wordt in een ge-
meente gecoördineerd door een verkeersregisseur. Zo ook in Hoorn waar Harry
Khelawan sinds 1980 verantwoordelijk was voor alle verkeerskundige vraag-
stukken. Ook regelde hij maar liefst 41 jaar lang met veel plezier de verkeersvei-
ligheid rondom Kermis Hoorn. Eind dit jaar gaat Harry met pensioen en draagt 
hij zijn taken de� nitief over aan zijn opvolger Perry Veenstra. In de Kermiskrant 
re� ecteren ze samen op hun geliefde taak. ‘Het is een mooie uitdaging om ervoor 
te zorgen dat exploitanten, ondernemers, bewoners en bezoekers, veilig van 
Kermis Hoorn kunnen genieten.’  

Nadat Harry in Tilburg de studie Verkeerskunde afrondde, solliciteerde hij bij diverse 
gemeentes en instanties naar een baan. Toen uiteindelijk drie verschillende partijen 
hem een betrekking aanboden, viel de keuze op Hoorn. ‘Deze prachtige plek met een 
mooie historische binnenstad heeft mij altijd getrokken. Begin jaren tachtig telde de 
stad ongeveer 30.000 inwoners en was die dus een stuk kleiner dan tegenwoordig. 
Toen ik startte met mijn functie op het gemeentehuis nam ik allerlei taken voor mijn reke-
ning binnen diverse disciplines. Je kunt daarbij denken aan verkeer, civiel en openbare 
verlichting. Ook het regisseren van het verkeer behoorde tot mijn taak en was mijn spe-
cialisme. Maar omdat Hoorn destijds vrij klein was, hadden we geen aparte afdeling 
verkeer’, vertelt Harry bevlogen. Nadat de stad werd aangewezen als groeigemeente 
breidde Hoorn zich in relatief korte tijd uit tot een kern met meer dan 70.000 inwoners. 
‘Toen werd er een afdeling verkeer in het leven geroepen. Het is uitdagend om samen 
maatwerkoplossingen te bedenken voor alles wat er aan het verkeer is gelieerd en met 
tal van betrokken partijen tot compromissen te komen.’  

Graag gezien gezicht
Wie het over verkeer en gemeente Hoorn heeft, noemt in één adem de naam Harry 
Khelawan. Hij is in de stad een goede bekende van veel mensen en is een graag 
gezien gezicht. ‘Het zijn ook juist de contacten met ondernemers en inwoners van de 

gemeente die het vak leuk en 
boeiend maken. Ook maakt 
dit het werk een stuk makke-
lijker, in het bijzonder tijdens 
de kermis. Het is beslist geen 
sinecure om de complete 
binnenstad tijdens dit evene-
ment af te sluiten. Maar ook 
het goede netwerk met onder 
meer: de politie, de brand-
weer, het Kermisteam en ver-
keersregelaars zorgt ervoor 
dat alles uiteindelijk weer op 
rolletjes loopt.’ Toen Harry’s 
pensioengerechtigde leeftijd 
in het vizier kwam, werd drie 
jaar geleden gestart met het 
klaarstomen van zijn opvol-
ging. Perry Veenstra treedt in 
zijn voetsporen en heeft net 
als Harry de opleiding Ver-
keerskunde gevolgd. ‘Ik kom 
oorspronkelijk uit Bolsward. 
Mijn eerste kennismaking met 
Kermis Hoorn was een open-
baring, want in Friesland leeft 
het fenomeen niet zo als hier. 

Toen ik hoorde dat de hele 
stad hier normaalgespro-
ken vol staat met attracties, 
keek ik daar best wel even 
raar van op. Maar de com-
binatie van de gezelligheid 
en de mooie attracties was 
voor mij een aangename 
cultuurshock’, lacht hij. 

Goede voorbeeld 
Hoe heeft Perry het de af-
gelopen drie jaar ervaren 
om met Harry samen te 
werken? ‘De samenwerking 
met Harry is ontzettend 
prettig. Omdat hij al zo 
lang in het vak zit, barst 
hij van de kennis en kunde. 
Ook weet hij veel van de 
geschiedenis van Hoorn én 
van de kermis. Hij is een ge-
weldige leermeester die mij 
alle ruimte geeft om dingen 
zelf op te pakken. Natuur-
lijk was het � jn dat ik niet 
meteen in het diepe hoefde 
te springen. Harry heeft me 
de afgelopen jaren rustig 
ingewerkt en daarom ben ik er nu helemaal klaar voor om het stokje van hem over te nemen’, 
zegt Perry. Mensen die met Harry hebben samengewerkt, loven ook zijn oplossingsgerichtheid. 
‘We zeggen wel eens grappend dat Harry de verkeerskunde in Hoorn op de kaart heeft gezet. 
Maar dat is eigenlijk ook zo. De afgelopen veertig jaar heeft hij een netwerk van talloze goede 
connecties opgebouwd. Dat is ook typisch iets waarmee hij het goede voorbeeld geeft. Dat was 
bijvoorbeeld het geval toen we vorig jaar op het laatste moment meerdere auto’s van het Pelmo-
lenpad moesten wegslepen. Toen Harry z’n telefoon pakte, was het binnen no-time opgelost.’ 

Geen routineklus
De verkeersregisseurs werken tijdens Kermis Hoorn op basis van een draaiboek dat tot in ieder 
detail is uitgewerkt. Harry: ‘Hierin staat exact omschreven welke afvalbakken, parkeerautoma-
ten, verkeersborden, straatlantaarns, afzetpalen en standbeelden moeten wijken. Ook staat hier-
in vermeld waar er verwijsborden dienen te worden geplaatst voor de salon- en pakwagens. Alle 
acties hebben het uiteindelijke doel om de attracties goed op hun plek te zetten, het verkeer goed 
op te vangen en te zorgen dat de bezoekers zich veilig kunnen bewegen. Hoewel we veel er-
varing hebben en wij de binnenstad op ons duimpje kennen, mag het geen routineklus worden. 
Ieder jaar proberen we het weer beter te doen. Bovendien zijn er jaarlijks gebeurtenissen die 
nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Dit jaar moesten we bijvoorbeeld op zoek naar een 
alternatieve locatie om de pakwagens van de attracties te kunnen stallen. Normaal staan die op 
het terrein van de ijsbaan, maar dat is nu een tijdelijke priklocatie van de GGD.’  

Ook de maatregelen op het kermisterrein zelf - zoals de looproutes en het waarborgen van de 
1,5 meter afstand - spreken tot de verbeelding. Harry lacht bemoedigend: ‘Dit zijn stuk voor 
stuk taken waarmee Perry laat zien dat hij een waardig opvolger is. Ik heb alle vertrouwen in 
hem en kan mij straks in alle rust richten op mijn vrijwilligerswerk op events zoals de Nationale 
Hulpverlenersdag, zodra ik in 2022 of� cieel met pensioen ben. Want het is nog lang geen tijd 
om stil te zitten.’  

‘HARRY IS EEN FANTASTISCHE LEERMEESTER 
MET VEEL KENNIS EN KUNDE’ 

Perry Veenstra neemt stokje als verkeersregisseur de� nitief over van Harry Khelawan

Ter ere van Harry’s pensioen kwam zijn geliefde 
oud-collega Cecilia van Weel naar de Hoornse 
binnenstad. Zij was jarenlang Kermiswethouder 
en draagt de kermis net als Harry een warm 
hart toe. 

Colofon
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We ontmoeten Melanie heel toepasselijk bij haar 

eigen kermisattractie. Sinds een aantal jaren runt 

ze een kraam waar kinderen eendjes kunnen 

vissen. Het is er een gezellige drukte. Nadat ze 

een paar setjes hengeltjes heeft uitgedeeld en een 

aantal kinderen heeft blij gemaakt met hun prijs, 

begint ze met een stralende lach te vertellen. ‘Hoe 

het is om op de kermis op te groeien? Er is altijd 

iets te beleven! Vooral als je nog klein bent is het 

een magische plek. Elke dag mag je gratis in iede-

re attractie die er staat en er zijn altijd kinderen 

in de buurt om mee te spelen. Toen ik kleuter 

was, hadden mijn ouders een Balco Rotor. Dit 

is een grote kraam waar je met een soort gok-

spel allerlei prijzen kunt winnen. Een van mijn 

bijzondere herinneringen wordt gevormd door 

de “logeerpartijtjes” in deze attractie. Wanneer 

het bedtijd werd, maakten mijn ouders een bedje 

voor mij op tussen alle automaten en snuiste-

rijen die de klanten konden winnen. Wanneer 

de kermis weer dicht ging, brachten m’n vader 

en moeder me weer naar mijn eigen bedje in de 

woonwagen.’

Rijdende school 
Overdag bezocht Melanie de rijdende school: 

een vrachtwagen welke is ingericht als klaslo-

kaal en steeds met de kinderen van de kermis 

meereist. ‘De lessen die daar worden gegeven, 

zijn hetzelfde als die op een gewone school. De 

kinderen in de klas en de leerkrachten wisselen 

wel geregeld. De tijden waarop de school begint 

en eindigt, zijn ook anders dan op een normale 

basisschool. Omdat de kermis tot laat in de 

avond duurt, is het voor de ouders best vroeg 

om ’s morgens om half negen hun kinderen al 

naar school te brengen. Daarom begonnen wij 

altijd een stuk later en gingen we ’s middags lan-

ger door. Als burgerkinderen een kijkje zouden 

nemen op een rijdende school, zullen zij onge-

twijfeld versteld staan van de samenstelling van 

de klas. Er zitten relatief weinig kinderen in van 

heel gemêleerde leeftijden. Mijn neefje is een jaar 

jonger dan ik en zat dus officieel een klas lager, 

maar toch zat hij bij mij in de klas. Ik vond het 

altijd erg knap dat de leraren daar zo goed op 

waren ingespeeld.’ 

Toekomst op de kermis
Na de basisschool behaalde Melanie haar VMBO 

diploma. ‘Hierna kon ik voor een vervolgop-

leiding kiezen óf mijn eigen geld op de kermis 

verdienen. Toen heeft mijn vader mijn eerste 

eendententje voor me gekocht. Ik heb dus echt 

de bewuste keuze gemaakt om ook kermisex-

ploitant te worden. Inmiddels heb ik twee kra-

men waar kinderen eendjes kunnen hengelen. 

Op grotere kermissen zoals die in Hoorn heb ik 

die allebei tegelijk open en huur ik personeel in. 

Met een brommertje rijd ik van de Roode Steen 

naar het Breed.’ Hoe kijkt Melanie tegen de toe-

komst aan? ‘Mijn vriend Tomas woont perma-

nent in Apeldoorn waar hij in de autohandel 

werkt. Soms vraag ik me wel eens af of ik geen 

opleiding had moeten volgen na de middelbare 

school. Toch zie ik mijn eigen kinderen wel op 

de kermis opgroeien wanneer ik die later krijg. 

Misschien maak ik ooit de combinatie. Dan doe 

ik de administratie voor mijn vriend en ik reis ik 

zo nu en dan af naar de leukste kermissen van 

het land. We zullen wel zien. Maar nooit meer 

op de kermis staan, is absoluut geen optie voor 

mij. Ik zou de gezelligheid en de reuring veel te 

veel missen.’  

‘ Ik zal de kermis nooit 
verlaten’ 
De kermis is een magische plek waar een hele wereld
achter schuil gaat. Veel dagelijkse dingen in het leven
van kermisexploitanten gaan anders dan bij ‘burgers’.
Dat begint al wanneer zij in hun prille jeugd het land
door reizen om samen met hun ouders de kermissen
aan te doen. Kermiskind Melanie Brunselaar geeft
een klein kijkje in haar leven.

Kermiskind Melanie Brunselaar:

Jasmine Hilhorst • Tiga Koppes • Demelza Hiddinga • Lisa Malu & George 
Armani • Nicole Heins • Stuff like that • Peter Stricker • Adriaan Hiemstra 

DeFect & Overleef • Demi van Wijngaarden • Nick Stricker 
John Brouwer • Martin Vincken • Bryan Stricker • Truda van de Kooij 

 Pip Whien • George Baker • Guilty Pleasure • Suptoppers

15 augustus wordt er op het Kerkplein een heuse Hoornse Avond georganiseerd. Regionale artiesten beklim-
men de buhne om voor jong en oud(er) een feestje te bouwen. Ouderwetse gezelligheid en gratis toegang.

GRATIS ENTREE! VANAF 15.45 UUR!

Zetfouten voorbehouden - Afbeeldingen kunnen afwijken
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mij. Ik zou de gezelligheid en de reuring veel te 

veel missen.’  

‘ Ik zal de kermis nooit 
verlaten’ 
De kermis is een magische plek waar een hele wereld
achter schuil gaat. Veel dagelijkse dingen in het leven
van kermisexploitanten gaan anders dan bij ‘burgers’.
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door reizen om samen met hun ouders de kermissen
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men de buhne om voor jong en oud(er) een feestje te bouwen. Ouderwetse gezelligheid en gratis toegang.
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We ontmoeten Melanie heel toepasselijk bij haar 

eigen kermisattractie. Sinds een aantal jaren runt 

ze een kraam waar kinderen eendjes kunnen 

vissen. Het is er een gezellige drukte. Nadat ze 

een paar setjes hengeltjes heeft uitgedeeld en een 

aantal kinderen heeft blij gemaakt met hun prijs, 

begint ze met een stralende lach te vertellen. ‘Hoe 

het is om op de kermis op te groeien? Er is altijd 

iets te beleven! Vooral als je nog klein bent is het 

een magische plek. Elke dag mag je gratis in iede-

re attractie die er staat en er zijn altijd kinderen 

in de buurt om mee te spelen. Toen ik kleuter 

was, hadden mijn ouders een Balco Rotor. Dit 

is een grote kraam waar je met een soort gok-

spel allerlei prijzen kunt winnen. Een van mijn 

bijzondere herinneringen wordt gevormd door 

de “logeerpartijtjes” in deze attractie. Wanneer 

het bedtijd werd, maakten mijn ouders een bedje 

voor mij op tussen alle automaten en snuiste-

rijen die de klanten konden winnen. Wanneer 

de kermis weer dicht ging, brachten m’n vader 

en moeder me weer naar mijn eigen bedje in de 

woonwagen.’

Rijdende school 
Overdag bezocht Melanie de rijdende school: 

een vrachtwagen welke is ingericht als klaslo-

kaal en steeds met de kinderen van de kermis 

meereist. ‘De lessen die daar worden gegeven, 

zijn hetzelfde als die op een gewone school. De 

kinderen in de klas en de leerkrachten wisselen 

wel geregeld. De tijden waarop de school begint 

en eindigt, zijn ook anders dan op een normale 

basisschool. Omdat de kermis tot laat in de 

avond duurt, is het voor de ouders best vroeg 

om ’s morgens om half negen hun kinderen al 

naar school te brengen. Daarom begonnen wij 

altijd een stuk later en gingen we ’s middags lan-

ger door. Als burgerkinderen een kijkje zouden 

nemen op een rijdende school, zullen zij onge-

twijfeld versteld staan van de samenstelling van 

de klas. Er zitten relatief weinig kinderen in van 

heel gemêleerde leeftijden. Mijn neefje is een jaar 

jonger dan ik en zat dus officieel een klas lager, 

maar toch zat hij bij mij in de klas. Ik vond het 

altijd erg knap dat de leraren daar zo goed op 

waren ingespeeld.’ 

Toekomst op de kermis
Na de basisschool behaalde Melanie haar VMBO 

diploma. ‘Hierna kon ik voor een vervolgop-

leiding kiezen óf mijn eigen geld op de kermis 

verdienen. Toen heeft mijn vader mijn eerste 

eendententje voor me gekocht. Ik heb dus echt 

de bewuste keuze gemaakt om ook kermisex-

ploitant te worden. Inmiddels heb ik twee kra-

men waar kinderen eendjes kunnen hengelen. 

Op grotere kermissen zoals die in Hoorn heb ik 

die allebei tegelijk open en huur ik personeel in. 

Met een brommertje rijd ik van de Roode Steen 

naar het Breed.’ Hoe kijkt Melanie tegen de toe-

komst aan? ‘Mijn vriend Tomas woont perma-

nent in Apeldoorn waar hij in de autohandel 

werkt. Soms vraag ik me wel eens af of ik geen 

opleiding had moeten volgen na de middelbare 

school. Toch zie ik mijn eigen kinderen wel op 

de kermis opgroeien wanneer ik die later krijg. 

Misschien maak ik ooit de combinatie. Dan doe 

ik de administratie voor mijn vriend en ik reis ik 

zo nu en dan af naar de leukste kermissen van 

het land. We zullen wel zien. Maar nooit meer 

op de kermis staan, is absoluut geen optie voor 

mij. Ik zou de gezelligheid en de reuring veel te 

veel missen.’  

‘ Ik zal de kermis nooit 
verlaten’ 
De kermis is een magische plek waar een hele wereld
achter schuil gaat. Veel dagelijkse dingen in het leven
van kermisexploitanten gaan anders dan bij ‘burgers’.
Dat begint al wanneer zij in hun prille jeugd het land
door reizen om samen met hun ouders de kermissen
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15 augustus wordt er op het Kerkplein een heuse Hoornse Avond georganiseerd. Regionale artiesten beklim-
men de buhne om voor jong en oud(er) een feestje te bouwen. Ouderwetse gezelligheid en gratis toegang.
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bijzondere herinneringen wordt gevormd door 
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het bedtijd werd, maakten mijn ouders een bedje 

voor mij op tussen alle automaten en snuiste-

rijen die de klanten konden winnen. Wanneer 

de kermis weer dicht ging, brachten m’n vader 

en moeder me weer naar mijn eigen bedje in de 

woonwagen.’

Rijdende school 
Overdag bezocht Melanie de rijdende school: 

een vrachtwagen welke is ingericht als klaslo-

kaal en steeds met de kinderen van de kermis 

meereist. ‘De lessen die daar worden gegeven, 

zijn hetzelfde als die op een gewone school. De 

kinderen in de klas en de leerkrachten wisselen 

wel geregeld. De tijden waarop de school begint 

en eindigt, zijn ook anders dan op een normale 

basisschool. Omdat de kermis tot laat in de 

avond duurt, is het voor de ouders best vroeg 

om ’s morgens om half negen hun kinderen al 

naar school te brengen. Daarom begonnen wij 

altijd een stuk later en gingen we ’s middags lan-

ger door. Als burgerkinderen een kijkje zouden 
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twijfeld versteld staan van de samenstelling van 
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diploma. ‘Hierna kon ik voor een vervolgop-
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verdienen. Toen heeft mijn vader mijn eerste 

eendententje voor me gekocht. Ik heb dus echt 
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