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Geschiedenis van de kermis
Mensen vieren al heel lang kermis. De Tilburgse Kermis bestaat al ongeveer 450
jaar. Weet jij al alles over het ontstaan?

Opdracht 1: Wat is waar?
Hier komt de naam kermis vandaan:

o
o

De eerste kermis werd gevierd in het plaatsje Kermis.
De middeleeuwen waarin het bouwen van een nieuwe kerk feestelijk 		
gevierd werd met een feestelijke mis.

o
o

Kermit de Kikker.
Het oogstfeest dat gevierd werd door de boeren met een kermis.

Opdracht 2: Weet jij waarom de kermis vroeger verboden
werd?

©

Gemeente Tilburg. De werkbladen van www.kermisindeklas.nl zijn ontwikkeld door de Gemeente Tilburg. Het is toegestaan om zonder winstoogmerk het

materiaal of delen van het materiaal te kopiëren en te distribueren, zolang vermelding van de herkomt van het materiaal goed is aangegeven.
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Opdracht 3: Hieronder staan vier botsauto’s, vul de woorden
uit de botsauto’s in op de goede plek.
kermisseizoen

kermisexploitanten

kermisseizoen

woonwagens
kermisseizoen attracties

kermisseizoen
woonwagens

woonwagens

Veel

kermisexploitanten

kermisexploitanten

attracties
kermisexploitanten

attracties

zijn op de kermis geboren. Hun vaders en moeders,

opa’s en oma’s en daar weer de vaders en moeders van werkten er ook al.
Het

duurt van april tot en met oktober. In die maanden trekken

de kermisfamilies rond. Ze reizen van stad naar stad en nemen hun
mee op reis. Soms zie je ze wel eens op de snelweg met hun enorme
woonwagens
attracties
vrachtwagens. Die zijn mooi beschilderd. De naam van de attractie staat er groot
op. Kermismensen wonen tijdens het kermisseizoen in

.
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Opdracht 4: Zet de volgende attracties op chronologische
volgorde. Zet de oudste attractie op 1 en de nieuwste op 5.
De Rups - De Fietsmolen - De Breakdance - De Vrouw met de Baard - De Reactor
1.
2.
3.
4.
5.
De Fietsmolen

De Reactor

De Rups

De Vrouw met de Baard

De antwoorden kun je vinden in de documentatie van geschiedenis

De Breakdance

