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Veilig en vrolijk

De Tilburgse Kermis trekt ieder jaar meer dan een miljoen bezoekers. Het is 
erg belangrijk dat er niets mis gaat en iedereen heelhuids uit de meer dan 200 
attracties stapt. Er moet ook genoeg ruimte zijn voor iedereen. En wat dacht 
je van de brandweer, ambulance en politie? Die moeten natuurlijk wel overal 
kunnen komen. Het zou verschrikkelijk zijn als het reuzenrad in de weg blijkt 
te staan. Er komt een heleboel bij kijken om de Tilburgse Kermis veilig te laten 
zijn. Al ver voordat de kermis in de stad neerstrijkt is het kermisteam van de 
gemeente daarmee bezig.
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Veiligheidsdorp
En natuurlijk is er tijdens de kermis ook extra politie om alles in de gaten te 
houden. Tijdens de kermis wordt zelfs een speciaal veiligheidsdorp op het 
terrein ingericht. Daar komen mensen van gemeente, de politie, de ehbo-ers 
en de brandweer samen om alles in goede banen te leiden.

Zonder kleerscheuren
De exploitanten moeten er zelf voor zorgen dat hun attracties aan alle 
veiligheidsregels voldoen. Zitten alle karretjes goed vast? Is er niets kapot? 
En gaat alles ook goed met de elektriciteit? Tijdens de kermis lopen speciale 
inspecteurs over de kermis die de attracties extra controleren. Maar hoe weten 
die nou of een attractie wel veilig is? Dat zie je in dit filmpje.

Stad op slot 
Het centrum van Tilburg ziet er tijdens de kermis heel anders uit. Veel straten 
en wegen zijn afgesloten. Om zeker te weten dat de brandweer overal goed 
bij kan komen is er altijd aan het begin van de kermis een oefening. Dan doen 
ze net alsof er brand is. In dit artikel van het Brabants Dagblad lees je dat ze 
er tijdens zo’n oefening achter kwamen dat ze met de grote bluswagens nog 
maar net achter attracties langs konden rijden! Dankzij die oefening kwamen 
ze daar op tijd achter. 

Wil je zien hoe de gemeente ervoor zorgt dat tijdens de Tilburgse Kermis alles 
op rolletjes loopt en veilig is? Kijk dan dit filmpje. 

https://www.kermistilburg.nl/bereikbaarheid/politie-veiligheid/
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2178807-hoe-check-je-de-veiligheid-van-kermisattracties.html
https://www.bd.nl/tilburg/brandweer-checkt-veiligheid-kermis-tilburg~ac24610f/
https://schooltv.nl/video/de-tilburgse-kermis-de-grootste-kermis-van-de-benelux/#q=Kermis


Filmpjes:

• www.jeugdjournaal.nl/veiligheid-van-kermisattractie

•  www.school.tv.nl/de-grootse-kermis-van-de-benelux

Leuke links:

•  www.detilburgsekermis.nl/drukte

•  www.kermistilburg.nl/politie-veiligheid

•  www.nvwa.nl/attractietoestellen.nl

•  www.bd.nl/brandweer-checkt-veiligheid-kermis-tilburg
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