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Oude attracties blijven leuk

Vroeger zag de kermis er heel anders uit dan nu, maar veel attracties van 
toen staan nog steeds op de kermis. Je kunt bijvoorbeeld nog in de rups, je 
de toekomst laten voorspellen door de waarzegger, rondjes draaien in de 
draaimolen, zweven in de zweefmolen, muizen kijken in Muizenstad en slaan 
op de kop van Jut. Al deze oude attracties staan bij elkaar en herinneren 
ons aan de kermis van vroeger. Daarom wordt dit gedeelte van de Tilburgse 
Kermis ook wel de Nostalgische Kermis genoemd. Vaak zijn de attracties van 
hout, mooi beschilderd en sprookjesachtig verlicht. Je vindt er ook altijd een 
kraam met oud Hollands snoep, lekker zoals vroeger. Benieuwd naar de sfeer 
op de nostalgische kermis? Bekijk dit filmpje maar eens.

In dit artikel lees je meer over het initiatief om de Nostalgische Kermis een plek 
te geven in Tilburg.

https://www.youtube.com/watch?v=EeO2ypgvYQ0&feature=youtu.be
https://www.nu.nl/reizen/4850301/nostalgische-kermis-terug-vroeger-in-huidige-hectische-tijd.html
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Kermisorgel
Op de Nostalgische Kermis klinkt vooral veel orgelmuziek, heel anders dan 
op de rest van de Tilburgse Kermis waar de Top 40 uit de boxen schalt. Als 
je in een klassieke draaimolen stapt dan zie je vaak dat in het midden een 
kermisorgel zit dat muziek speelt als de attractie rondgaat. Die klassieke 
kermisorgelmuziek maakt de sfeer extra nostalgisch.   

Van 0 tot 100
De Tilburgse kermis is er natuurlijk voor jong en oud. Het leuke van de 
nostalgische kermis is dat oudere mensen er herinneringen kunnen ophalen 
aan de kermis van vroeger en dat de jongere kinderen bijna overal in mogen 
omdat al die oude attracties niet zo hard gaan. Daarover heeft Baas Bots dit 
liedje gemaakt: Samen naar de Kermis tot we 100 zijn 

Winnen, winnen, winnen
De nostalgische sfeer wordt ook versterkt door de oude spelletjeskramen op 
de Tilburgse Kermis. De spelletjes van vroeger zoals eendjesvissen, ringwerpen 
of ballengooien worden er nog steeds gespeeld. Altijd prijs!

Filmpjes:

• www.youtube.nl/nostalgische-kermis-attracties

•  www.youtube.nl/baas-bots-samen-naar-de-kermis

Leuke link:

• www.nu.nl/de-nostalgische-kermis-van-vroeger

https://www.youtube.com/watch?v=u6x7mxoHYLo
https://www.youtube.com/watch?v=EeO2ypgvYQ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=u6x7mxoHYLo
https://www.nu.nl/reizen/4850301/nostalgische-kermis-terug-vroeger-in-huidige-hectische-tijd.html

