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Grootste van de Benelux
De Tilburgse Kermis is de grootste kermis van België, Nederland en Luxemburg.
Die landen samen noemen ze de Benelux. De Tilburgse Kermis is de grootste
kermis van de Benelux omdat er ieder jaar meer dan een miljoen bezoekers
komen. Verspreid over het megagrote kermisterrein staan bijna 250 attracties!
Die passen natuurlijk nooit allemaal op één plein. Daarom is bijna de hele
binnenstad van Tilburg het terrein van de kermis.
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Van plein naar plein
De route vanaf het begin van de kermis aan het Koningsplein is meer dan 4
kilometer lang en loopt via het Willemsplein, het Piusplein en het Heuvelplein tot
aan het einde op het Besterdplein.
In de groei
De Tilburgse Kermis groeit nog steeds. Het terrein is een paar jaar geleden
verder uitgebreid en inmiddels staat de Kermis ook in de Spoorzone.
10 dagen feest
De Tilburgse kermis is ook zo groot dankzij alle evenementen die eromheen
worden georganiseerd. Overal op de kermis zijn activiteiten en optredens. Ga
maar eens kijken in de Amstel Bierhal op het Koningsplein en bij de studio van
Kermis FM op het Piusplein. Er is tien dagen lang zoveel meer te doen dan in
attracties stappen. Wil je weten wat allemaal? Kijk dan hier voor een overzicht
van alle activiteiten. Veel kermisdagen hebben ook een eigen thema. Zo is er
bijvoorbeeld Roze Maandag en Blauwe Zondag. Over deze dagen staan ook
lessen op deze site. Bekijk ze hier: Roze Maandag en Blauwe Zondag.

Zo groot is de grootste kermis van de Benelux:

•

www.schooltv.nl/de-grootste-van-de-benelux
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Groter dan Tilburg
Tilburg heeft de grootste kermis van de Benelux, maar de grootste kermis
van Europa staat in München in Duitsland. Die kermis telt wel 500 attracties.
Duitsland is een echt kermisland. Ook in Düsseldorf staat een heel grote kermis.
En de kermis in het Duitse Stuttgart is bijvoorbeeld drie keer (!) zo groot als de
kermis in Tilburg. Maar welke kermis nu echt de grootste is van Europa? De
kenners verschillen van mening, maar de kermissen van Stuttgart, Düsseldorf
en München vechten in ieder geval om de eerste plaats. In Amerika staan ook
megagrote kermissen. En sommige daarvan zijn niet alleen heel groot, maar
ze duren ook super lang. In Dallas bijvoorbeeld duurt de kermis 24 dagen.
Misschien is dat ook nog iets voor de Tilburgse Kermis?

Filmpje:

•

www.schooltv.nl/de-grootste-van-de-benelux

Leuke link:

•

www.detilburgsekermis.nl

