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Van alles wat 

Bij een feest als de Tilburgse Kermis hoort natuurlijk ook lekker eten. Daarom 
zie je er ook altijd zoveel kraampjes met allerlei lekkers. De kermis heeft zelfs 
z’n eigen snoep: kermissnoep! Dat zijn bijvoorbeeld lolly’s, kaneelstokken, 
zuurstokken, suikerspinnen, nougat, dropballen en wijnballen. Sommige 
snoepkramen op de kermis hebben wel 40 verschillen stokken en een tiental 
soorten nougat. Kermissnoep is veel groter dan gewoon snoep. Sommige lolly’s 
wegen wel een kilo! Met zo’n super grote lolly of zuurstok kun je natuurlijk ook 
extra lang doen. Wel zo handig als je likkend aan je lolly langs de kilometers 
attracties op de Tilburgse Kermis wilt struinen.

Hier zie je hoe dat kermissnoep wordt gemaak en hoor je bijvoorbeeld dat de 
wijnbal het oudste kermissnoep is. Die bal bestaat al sinds 1870! 
(Er is ook een filmpje voor de onderbouw).

https://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-kermissnoep/
https://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-snoep-verstandig/
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Kermissnoep moet aan drie regels voldoen:
Het moet verleiden, het moet verrassen en het moet verwennen. Omdat 
die drie regels met een V beginnen worden het ook wel de drie V’s van 
kermissnoep genoemd. 

VERLEIDEN VERRASSEN VERWENNEN
Dat kermissnoep zit natuurlijk boordevol suiker. Dat wordt gemaakt van 
suikerbiet. Hoe dat gaat zie je in dit filmpje. 

Suiker is natuurlijk slecht voor je tanden, en van teveel snoepen word je dik 
en misselijk. Maar je kunt natuurlijk ook verstandig snoepen. De kermis is een 
feestje! En bij feestjes hoort iets lekkers. 

Ontwerp je eigen zuustok
Op Kermis in de Klas staan alle regels waar een zuurstok aan moet voldoen. 
Kijk maar eens bij ontwerp je eigen zuurstok. Je ontwerp kan je insturen en wie 
weet wordt jouw ontwerp wel daadwerkelijk gemaakt door onze kermissnoep 
exploitant.  

https://www.schooltv.nl/video/hoe-wordt-suiker-gemaakt-van-suikerbiet-tot-suikerkristal/
https://kermisindeklas.nl/ontwerp-je-eigen-zuurstok
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Filmpjes:
Boven- en middenbouw: 

•  www.schooltv.nl/kermissnoep

•  www.schooltv.nl/hoe-wordt-suiker-gemaakt

Onderbouw: 

•  www.schooltv.nl/snoep-verstandig

•  www.schooltv.nl/snoep-maken-met-flip-de-beer

•  www.schooltv.nl/huisje-boompje-beestje-suiker

https://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-kermissnoep/
https://www.schooltv.nl/video/hoe-wordt-suiker-gemaakt-van-suikerbiet-tot-suikerkristal/
https://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-snoep-verstandig/
https://www.schooltv.nl/video/snoep-maken-met-flip-de-beer/
https://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-suiker/

