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Nostalgische kermis

Vroeger zag de Tilburgse Kermis er heel anders uit dan nu. Veel attracties 

van toen staan nog steeds op de kermis. Denk bijvoorbeeld aan de rups, de 

zweefmolen en de carrousel. Ze staan bij elkaar en herinneren ons aan de 

kermis van vroeger. Daarom wordt het gedeelte met alle oude attracties ook 

wel de Nostalgische Kermis genoemd. Vaak zijn de attracties nog van hout en 

mooi beschilderd.



Opdracht 1: Bouw je eigen ballentent!
 

Kun je niet wachten tot de Tilburgse Kermis begint? Geen probleem, doorloop 

de volgende stappen en maak je eigen ballentent!

Benodigdheden blikgooien:

•  6 lege blikken

•  1 tennisbal

• knutselmateriaal (stickers, papier, kleurpotloden, plak)

stap 1 Versier de blikken met stickers of papier.

stap 2 Zet een tafeltje op een plek waar je ballentent 

 veel ruimte heeft.

stap 3 Stapel de blikken als volgt:

stap 4 Lok als een echte kermisexploitant klantjes 

 naar je kraam en gooien maar!

Een echte creatieveling 

bouwt natuurlijk een

feestelijke kraam om de 

blikken heen!
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Opdracht 2: Maak je eigen ringwerpspel!

Wie gooit bij dit oud Hollandse kermisspel de meeste ringen om het paaltje? 

In de volgende stappen leer jij hoe jij het ringwerpspel kunt maken!

Benodigheden ringwerpen:

•  4 papieren bordjes

•  1 lege keukenrol

•  verf

•  kwasten

stap 1 Knip van 3 papieren bordjes de binnenste cirkel eruit zodat er een   

 ring overblijft.

stap 2 Knip de onderkant van de keukenrol op drie plaatsen in zodat je   

 drie flapjes krijgt die je om kunt vouwen. Smeer lijm op de flapjes en  

 plak de keukenrol rechtop op het overgebleven bordje. Zo heb je een  

 paaltje waar je de ringen doorheen kan gooien.

stap 3 Verf de ringen en het paaltje in kleuren die jij mooi vindt passen bij de  

 kermis.

stap 4 Even laten drogen en …. werpen maar met die ringen!

TIP!

Vergeet de prijzen niet die je 

aan de winnaars uit kunt reiken!  

Winnen, winnen, winnen!


