
Gillen, zwieren
feesten! S amen met zijn vriendin Marjolein (16) is Nick 

op de kermis beland: ”Mijn vader heeft ons een 
weekendje weg cadeau gegeven, we zitten in een hotel 
in Gilze-Rijen. Mijn vader vindt het fijn als ik het naar 
mijn zin heb, dus ik ga geregeld weekendjes weg. Ik 
ben al wel vaker op de kermis geweest, samen met mijn 
vader en mijn broer, maar ik had er deze keer niet bij 
stilgestaan dat het nu kermis was. We waren eigenlijk 
gewoon aan het stadten hier in Tilburg toen opeens de 
moeder van Marjolein belde dat de kermis er was. We 
zijn uiteraard even een kijkje gaan nemen en we hebben 
het goed naar ons zin hier.” 
Marjolein beaamt dat: ”Ik vind het nu al een geslaagd 
weekend. Nick en ik zijn nog maar kort samen, sinds 
een maandje. Dit is ons eerste weekendje weg samen. 
We kennen elkaar van het uitgaan en hebben lang om 
elkaar heen gedraaid. Nick is al veel vaker hier op de 
kermis geweest, voor mij is het de eerste keer. Er is hier 
veel te doen. We hebben al een aantal attracties bezocht 
en deze beer gewonnen!” p

I chelle: ”We zijn nog maar net 
aangekomen op de Tilburgse Ker-

mis, we zitten nog aan de frisdrank en 
hebben nog maar een paar attracties 
gehad. De frisdrank verandert later 
vanavond nog wel in wijn of bier. We 
hebben net in een attractie gezeten 
die Air heet. Hij gaat heel hard en is 
heel hoog. Als je erin zit, lijkt het alsof 
je naar beneden valt. Wij durfden er 
wel in, maar de vriend van Nadieh 
wilde niet mee. We zijn hier met een 
groep gekomen en we komen vooral 
voor de gezelligheid, er heerst een 

gezellige sfeer. Maar we komen ook 
omdat het een grote kermis is met 
veel attracties.”
Nadieh: ”Ik werk in Tilburg en ben 
andere jaren ook hier op de kermis 
geweest. In Deurne is de kermis veel 
kleiner en dorpser, dus hier valt iets 
meer te beleven. Maar het is vooral 
de gezelligheid waar we voor komen 
en dat we met z’n allen samen op 
pad zijn. Hoe laat we het maken, 
weten we nog niet. We hebben de 
hele avond nog!” p

I k werk als model en ben tegenwoordig ook 
vaak in Tilburg aan het werk, vandaar dat 

we nu hier zijn. Op Roze Maandag, afgelopen 
week, ben ik ook al op de Tilburgse Kermis 
geweest, dat was één groot feest. Nu ben ik hier 
samen met mijn vriendin Salematou, zij wilde 
hier ook eens naartoe. We kennen elkaar van 
het dansen. Salematou kan heel goed dansen 
en ze geeft dan ook les. Ik dans niet meer, op 

het moment dat ik als model aan de slag ben 
gegaan, ben ik gestopt.
In 2007 won ik de Elite modellenwedstrijd 
en sindsdien loop ik shows en ben ik model 
voor bladen en webshops. Vandaag komen we 
vooral voor de attracties, al durf ik niet in die 
grote dingen die over de kop gaan. Salematou 
durft daarentegen wel overal in. Als jullie dus 
iemand horen gillen, dan ben ik het! p

I n een eetkraam waar pizza, pasta en shoarma 
wordt verkocht, vinden we Cynthia: ”Ik 

ben net een half uurtje aan het werk in deze 
kraam. Mijn vriendin Betty werkt ook hier, zij 
is al eerder begonnen. Het is toch beter om op 
de kermis te werken dan thuis op de bank te 
zitten? Doordeweeks werk ik bij de Thuiszorg, 
maar daar heb ik vrij genomen om naar de 
kermis te kunnen gaan. Vandaag werk ik tot 

sluitingstijd, maar de rest van de week kan ik 
nog volop van de kermis genieten. Dan gaan 
we vooral voor de kroegen naar de kermis. Dat 
geldt ook voor Betty. Ik ga straks na het werk, 
dat is rond tien uur vanavond, nog wel even 
feesten. Mijn vriendje werkt verderop in een 
andere kraam. We zullen eerst met vrienden 
wat gaan drinken en dan een rondje maken 
over de kermis.” p

De Tilburg Kermis is één van de grootste kermissen in Europa.
Precies om die reden is het tijdens de kermis een komen en

gaan van talloze feestvierders in de binnenstad van Tilburg.

Een dagje op de grootste
kermis van de Benelux

Jaimy (20) uit Alkmaar: 
 ’Als jullie iemand horen gillen, ben ik het!’

Ichelle (24) en Nadieh (22) 
uit Deurne
 ’Wij blijven de hele avond!’

Nick (18) uit Noordwijk
 ’Ik belandde per  
ongeluk op de kermis!’

 Cynthia (20) uit Tilburg
’Eerst werken en dan feesten op de kermis’

en
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Amanda (25) uit 
Tilburg
 ’Dit is echt leuk voor 
de kinderen’

 Michelle (20) en Pleun (20) uit Tilburg
’Wij vieren tien dagen feest!’

A strid: ”Oorspronkelijk kom ik 
uit Haaren, dat is een dorpje 

vlakbij Tilburg. Er wonen een heleboel 
vrienden hier, met wie ik vandaag 
op de kermis heb afgesproken. Mijn 
vrienden uit Hoevelaken wilden deze 
grote kermis wel eens zien, dus zij 
zijn met me meegegaan. Het is voor 
mij dan ook niet de eerste keer dat 
ik op deze kermis kom.” 
Voor haar vriendin Rozanne is dat 
wel het geval: ”We zijn hier met z’n 
zessen naartoe gekomen, vooral om 
de sfeer eens mee te maken. Je hoort 
er zo veel over en nu bleek het een 

mooie gelegenheid om ons bij Astrid 
aan te sluiten. We komen allemaal uit 
Hoevelaken en daar kennen we elkaar 
dan ook van. We zijn sinds vanmid-
dag rond drie uur op het terrein en 
zijn van plan om nog wel even te 
blijven. Het is ons vooral te doen om 
de sfeer en we vinden het trouwens 
ook leuk om mensen te kijken. De 
attracties zijn natuurlijk ook leuk, zo 
hebben we al in de wildwaterbaan 
gezeten en in een achtbaan en heb-
ben we een bezoekje gebracht aan 
het spookhuis.” p

I k ben hier samen met mijn vriend Deniz, hij is 
helemaal gek op attracties. We zijn nog maar kort 

samen en dit is dus een leuk uitje. Ik had al veel over deze 
kermis gehoord, aangezien het de grootste kermis is van 
de Benelux. Ik wilde het wel eens met mijn eigen ogen 
zien en meemaken! Deniz zit nu in de attractie Jumper, 
Jumper. Dan ga je met z’n tweetjes in een stoeltje dat 
ronddraait en omhoog en omlaag gaat. Ik ben benieuwd 
hoe hij zich zo dadelijk voelt! Ik ben zelf een bangerik, 
want ik durf niet in zulke attracties. Ik vind het wel een 
heel erg gave kermis. Je kunt je hier uren vermaken, want 
het is echt een heel groot evenement. Bovendien is er op 
iedere hoek van de straat wel iets te doen, er zijn leuke 
tentjes en iedereen heeft het naar zijn zin. Volgend jaar 
kom ik weer, denk ik! p

P leun: ”Ik ben echt elke dag nog aanwezig 
geweest op de kermis, dat komt vooral 

omdat ik hier op het plein in de horeca werk. 
Maar ik heb wel twee dagen vrij genomen om 
de kermis uitgebreid te bezoeken en op stap 
te gaan! Het is voor ons echt alle dagen feest. 
We wonen vlak om de hoek, op vijf minuut-
jes afstand. Het is dus lastig om de kermis te 
vermijden.” 
Dat geldt ook voor haar vriendin Michelle: 
”Zelfs als we thuis zijn, kunnen we er nog van 
meegenieten. Het is voor mij één van de eerste 
jaren dat ik de kermis bezoek, eerder was ik er 
niet echt voor te porren. Het is vooral de leuke 
sfeer die me aanspreekt. Iedereen heeft het naar 
zijn zin, de attracties zijn leuk. Ik vind vooral de 
kamelenrace leuk: dat kunnen we mooi met z’n 
tweetjes spelen. De hoge attracties vindt Pleun 
niet zo’n goed idee. Zij wil met haar voetjes op 
de grond blijven, dus ook het reuzenrad slaat ze 
over. Tijdens Roze Maandag hebben we ook een 
toffe dag gehad, er waren veel leuke jongens en 
ze waren echt niet allemaal homoseksueel!” p

I k ben hier samen met mijn collega Wendy en haar 
zoontje Jezzley, we zijn collega’s bij een speelgoed-

winkel hier in Tilburg. Het is alweer de derde dag dat we 
hier komen en dan komen we er dus ook echt voor de 
kinderen. We hebben al aardig wat ondernomen, zo zijn 
we net in de draaimolen geweest en hebben we eendjes 
gevangen. We wilden nu met de kinderen op de pony 
gaan. Mijn dochtertje Naomi kan niet wachten om erop 
te gaan, want ze blijft niet meer in de buggy zitten! We 
komen niet voor de kroegen naar de kermis, die slaan 
we over. Onze mannen zijn nu thuis. Voordat ik moeder 
werd van Naomi, kwam ik nooit op de kermis, maar nu 
hebben we een heel goede reden! p

Zoë de Vries (25) 
uit Heiloo
 ’Die grote kermis wilde 
ik wel eens zien!’

Astrid (24) en Rozanne (24) 
uit Hoevelaken
 ’De attracties zijn leuk, maar 
het vooral om de sfeer’
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Kermisfan of niet?
Vertel het: www.intens-magazine.nl
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Georgette (18) en 
Frederique (15) uit Turnhout
 ’Deze attractie was  
echt heel vreemd!’

Yvon (25) uit Tilburg
 ’De kermis is een leuke gelegen-
heid om elkaar weer te zien’ 

G eorgette: ”We komen net uit de attractie Psychodelic, Back to the 
Seventies. We hebben erg gelachen, want het is een heel vreemde 

ervaring. Je moet een bril op en ziet heel veel licht. Met die bril op lijkt 
het alsof alles beweegt! Echt heel raar. We hebben de bril tussendoor wel 
een paar keer afgezet, want je wilt toch weten wat er nou precies gebeurt, 
al is dat eigenlijk niet de bedoeling. Onze ouders zitten verderop op een 
terrasje, zij zijn niet zo van de attracties. Zij komen vooral voor de gezel-
ligheid. Daarom zijn we samen wat rond gaan lopen. Frederique heeft 
ook al in de Booster gezeten en straks gaan we ook nog met de kleintjes 
in het reuzenrad. We zijn hier met een grote groep, ik denk wel zo’n 25 
mensen. Dat zijn ouderen, maar ook veel kinderen. Allemaal vrienden en 
familie. We zijn hier maar één dag en we maken er iets gezelligs van!” p

Y von is samen met haar vrienden Tara (21, uit Den Haag), Kitty (21, 
uit Veghel), Daniël (24, uit Soest) en Stephanie (24, uit Landgraaf) 

op de Tilburgse Kermis. Yvon: ”We kennen elkaar van de studentenvereni-
ging Osiris, we zaten samen in het bestuur van de club. We studeerden in 
Leeuwarden aan de opleiding dierenmanagement en dierenveehouderij. 
Een aantal van ons is klaar met de opleiding, anderen zijn met hun afstu-
deren bezig of lopen stage. Sinds we niet meer in het bestuur zitten van de 
studentenvereniging, spreken we regelmatig af om bij te praten. En voor de 
gezelligheid, natuurlijk! Ik woon hier in Tilburg, dus dit was een logische plek 
om eens af te spreken. De kermis is een mooie gelegenheid en bovendien 
kan dan iedereen bij mij blijven logeren. We komen vooral voor de gezel-
ligheid, we zullen wel wat attracties proberen, maar duiken dan de kroeg 
in. Het is altijd zo geweest dat Daniël als enige man in ons bestuur zat en 
daar heeft hij geregeld opmerkingen over gehoord.” 
Daniël reageert meteen: ”Ik vind het niet zo erg, hoor! Het is altijd gezellig. 
Als ze over make-up praten, ga ik gewoon ergens anders staan.” •
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