Kermiskind Melanie Brunselaar:

‘Ik zal de kermis nooit
‘Ik zal
de kermis nooit
verlaten’
‘Ik zal verlaten’
de kermis nooit
verlaten’
Kermiskind Melanie Brunselaar:

Kermiskind Melanie Brunselaar:

De kermis is een magische plek waar een hele wereld
achter schuil gaat. Veel dagelijkse dingen in het leven
van kermisexploitanten gaan anders dan bij ‘burgers’.
De kermis is een magische plek waar een hele wereld
Dat begint al wanneer zij in hun prille jeugd het land
achter schuil gaat. Veel dagelijkse dingen in het leven
door reizen om samen met hun ouders de kermissen
van
kermisexploitanten
gaan anders dan bij ‘burgers’.
De kermis is een magische plek waar een aan
hele te
wereld
doen. Kermiskind Melanie Brunselaar geeft
Dat begint
al wanneer
zij in hun prille jeugd het land
achter schuil gaat. Veel dagelijkse
dingen
in het
leven
een
klein
kijkje in haar leven.
door
reizen
om
samen
met
van kermisexploitanten gaan anders dan bij ‘burgers’. hun ouders de kermissen
We ontmoeten Melanie heel toepasselijk bij haar
Rijdende
school
doen.
Kermiskind
Melanie
Brunselaar
geeft
Dat begint al wanneer zij inaan
hunteprille
jeugd
het landSinds
eigen kermisattractie.
een aantal jaren runt
Overdag bezocht Melanie de rijdende school:
ze in
een haar
kraam waar
kinderen eendjes kunnen
een vrachtwagen welke is ingericht als klaslokijkje
leven.
door reizen om samen meteen
hunklein
ouders
devissen.
kermissen
Het is er een gezellige drukte. Nadat ze
kaal en steeds met de kinderen van de kermis
een paar setjes hengeltjes heeft uitgedeeld en een
meereist. ‘De lessen die daar worden gegeven,
aan te doen. Kermiskind We
Melanie
Brunselaar
geeft
ontmoeten Melanie
heel toepasselijk bij
haar
Rijdende school
aantal kinderen heeft blij gemaakt met hun prijs,
zijn hetzelfde als die op een gewone school. De
eigen kermisattractie. Sinds een aantal jaren runt
Overdag bezocht Melanie de rijdende school:
begint ze met een stralende lach te vertellen. ‘Hoe
kinderen in de klas en de leerkrachten wisselen
een klein kijkje in haar leven.
ze een kraam waar kinderen eendjes kunnen
een vrachtwagen welke is ingericht als klaslo-

Oude tijden herleven op de Noorderveemarkt

het is om op de kermis op te groeien? Er is altijd
wel geregeld. De tijden waarop de school begint
vissen. Het is er een gezellige drukte. Nadat ze
kaal en steeds met de kinderen van de kermis
iets te beleven! Vooral als je nog klein bent is het
en eindigt, zijn ook anders dan op een normale
paar setjes hengeltjes
uitgedeeld en een
meereist. ‘De lessen die daar worden gegeven,
We ontmoeten Melanie heel toepasselijk bij haar eenRijdende
schoolheeft
een magische plek. Elke dag mag je gratis in iedebasisschool. Omdat de kermis tot laat in de
kinderen
heeft Melanie
blij gemaakt
met hun prijs,
eigen kermisattractie. Sinds een aantal jaren runt aantal
Overdag
bezocht
de rijdende
school: zijn hetzelfde als die op een gewone school. De
komst aan? ‘Mijn vriend Tomas woont permare attractie die er staat en er zijn altijd kinderen
avond duurt, is het voor de ouders best vroeg
Toekomst op de kermis
met een stralende
te vertellen.
ze een kraam waar kinderen eendjes kunnen begint
een ze
vrachtwagen
welke lach
is ingericht
als ‘Hoe
klaslo- kinderen in de klas en de leerkrachten wisselen
nent in Apeldoorn waar hij in de autohandel
in de buurt om mee te spelen. Toen ik kleuter
om ’s morgens om half negen hun kinderen al
Na de basisschool behaalde Melanie haar VMBO
is om
de kermis
opkinderen
te groeien?
Er de
is altijd
vissen. Het is er een gezellige drukte. Nadat ze hetkaal
enop
steeds
met de
van
kermis wel geregeld. De tijden waarop de school begint
werkt. Soms vraag ik me wel eens af of ik geen
was, hadden mijn ouders een Balco Rotor. Dit
naar school te brengen. Daarom begonnen wij
diploma. ‘Hierna kon ik voor een vervolgopte beleven!
nog klein
bentgegeven,
is het
en eindigt, zijn ook anders dan op een normale
een paar setjes hengeltjes heeft uitgedeeld en een ietsmeereist.
‘DeVooral
lessenalsdieje daar
worden
opleiding had moeten volgen na de middelbare
is een grote kraam waar je met een soort gokaltijd een stuk later en gingen we ’s middags lanleiding kiezen óf mijn eigen geld op de kermis
magische
plek.
maggewone
je gratisschool.
in iede-De basisschool. Omdat de kermis tot laat in de
aantal kinderen heeft blij gemaakt met hun prijs, eenzijn
hetzelfde
alsElke
die dag
op een
school. Toch zie ik mijn eigen kinderen wel op
spel allerlei prijzen kunt winnen. Een van mijn
ger door. Als burgerkinderen een kijkje zouden
verdienen. Toen heeft mijn vader mijn eerste
komst aan? ‘Mijn vriend Tomas woont permaattractie die
er staat
en de
er zijn
altijd kinderen
Toekomst op de kermis
begint ze met een stralende lach te vertellen. ‘Hoe re kinderen
in de
klas en
leerkrachten
wisselen avond duurt, is het voor de ouders best vroeg
de kermis opgroeien wanneer ik die later krijg.
bijzondere herinneringen wordt gevormd door
nemen op een rijdende school, zullen zij ongeeendententje voor me gekocht. Ik heb dus echt
nent in Apeldoorn waar hij in de autohandel
de buurt
omDe
mee
te spelen.
ik kleuter
Na de basisschool behaalde Melanie haar VMBO
het is om op de kermis op te groeien? Er is altijd in wel
geregeld.
tijden
waaropToen
de school
begint om ’s morgens om half negen hun kinderen al
Misschien maak ik ooit de combinatie. Dan doe
de “logeerpartijtjes” in deze attractie. Wanneer
twijfeld versteld staan van de samenstelling van
de bewuste keuze gemaakt om ook kermisexwerkt. Soms vraag ik me wel eens af of ik geen
ouders
eendan
Balco
Dit
naar school te brengen. Daarom begonnen wij
diploma. ‘Hierna kon ik voor een vervolgopiets te beleven! Vooral als je nog klein bent is het was,
en hadden
eindigt, mijn
zijn ook
anders
op Rotor.
een normale
ik de administratie voor mijn vriend en ik reis ik
het bedtijd werd, maakten mijn ouders een bedje
de klas. Er zitten relatief weinig kinderen in van
ploitant te worden. Inmiddels heb ik twee kraopleiding had moeten volgen na de middelbare
een grote kraam
waardeje kermis
met eentotsoort
leiding kiezen óf mijn eigen geld op de kermis
een magische plek. Elke dag mag je gratis in iede- is basisschool.
Omdat
laatgokin de altijd een stuk later en gingen we ’s middags lanzo nu en dan af naar de leukste kermissen van
voor mij op tussen alle automaten en snuisteheel gemêleerde leeftijden. Mijn neefje is een jaar
men waar kinderen eendjes kunnen hengelen.
allerlei
prijzen
kuntvoor
winnen.
Een van
door. Als burgerkinderen
een kijkje zouden
verdienen.
Toen
heeft
mijnTomas
vader woont
mijn eerste
komst aan?
‘Mijn
vriend
perma- school. Toch zie ik mijn eigen kinderen wel op
re attractie die er staat en er zijn altijd kinderen spel
avond
duurt,
is het
de ouders
bestmijn
vroeg gerToekomst
op de kermis
het land. We zullen wel zien. Maar nooit meer
rijen die de klanten konden winnen. Wanneer
jonger dan ik en zat dus officieel een klas lager,
Op grotere kermissen zoals die in Hoorn heb ik
de kermis opgroeien wanneer ik die later krijg.
herinneringen
door al nemen
een rijdende
school,
zullenhaar
zij ongevoor me gekocht.
dus echt
nent in Apeldoorn
waar hij Ik
in heb
de autohandel
in de buurt om mee te spelen. Toen ik kleuter bijzondere
om ’s morgens
om half wordt
negen gevormd
hun kinderen
Na deop
basisschool
behaalde
Melanie
VMBO eendententje
op de kermis staan, is absoluut geen optie voor
de kermis weer dicht ging, brachten m’n vader
maar toch zat hij bij mij in de klas. Ik vond het
die allebei tegelijk open en huur ik personeel in.
“logeerpartijtjes”
in dezeDaarom
attractie.begonnen
Wanneerwij twijfeld
versteld
staankon
vanikdevoor
samenstelling
van
dewerkt.
bewuste
keuze
gemaakt
om eens
ook af
kermisexSoms
vraag
ik me wel
of ik geen Misschien maak ik ooit de combinatie. Dan doe
was, hadden mijn ouders een Balco Rotor. Dit denaar
school te brengen.
diploma.
‘Hierna
een vervolgopmij. Ik zou de gezelligheid en de reuring veel te
en moeder me weer naar mijn eigen bedje in de
altijd erg knap dat de leraren daar zo goed op
Met een brommertje rijd ik van de Roode Steen
ik de administratie voor mijn vriend en ik reis ik
bedtijd
maakten
mijn ouders
een bedje
klas. Erkiezen
zitten óf
relatief
kinderen
van
ploitant
te worden.
Inmiddels
kraopleiding
had moeten
volgenheb
na ik
de twee
middelbare
is een grote kraam waar je met een soort gok- hetaltijd
eenwerd,
stuk later
en gingen
we ’s middags
lan- deleiding
mijnweinig
eigen geld
op deinkermis
veel missen.’
woonwagen.’
waren ingespeeld.’
naar het Breed.’ Hoe kijkt Melanie tegen de toezo
nu
en
dan
af
naar
de
leukste
kermissen van
voor
mij
op
tussen
alle
automaten
en
snuisteheel
gemêleerde
leeftijden.
Mijn
neefje
is
een
jaar
men
waar
kinderen
eendjes
kunnen
hengelen.
school. Toch zie ik mijn eigen kinderen wel op
spel allerlei prijzen kunt winnen. Een van mijn
ger door. Als burgerkinderen een kijkje zouden
verdienen. Toen heeft mijn vader mijn eerste
het land. We zullen wel zien. Maar nooit meer
die de
konden
winnen.
Wanneer
dan ik envoor
zat dus
klasdus
lager,
die inikHoorn
hebkrijg.
ik
kermiskermissen
opgroeienzoals
wanneer
die later
bijzondere herinneringen wordt gevormd door rijen
nemen
op klanten
een rijdende
school,
zullen
zij onge- jonger
eendententje
me officieel
gekocht. een
Ik heb
echt Opdegrotere
kermis versteld
weer dicht
ging,
m’n vadervan maar
zat hij
bij mij
in de klas.
Ik vond
het
dieMisschien
allebei tegelijk
ende
huur
ik personeel
maakopen
ik ooit
combinatie.
Danin.doe op de kermis staan, is absoluut geen optie voor
de “logeerpartijtjes” in deze attractie. Wanneer detwijfeld
staan
vanbrachten
de samenstelling
de toch
bewuste
keuze
gemaakt
om ook
kermisexmezitten
weerrelatief
naar mijn
eigen
bedje inindevan altijd
erg knap
dat de Inmiddels
leraren daar
brommertje rijd
van vriend
de Roode
ik een
de administratie
voorikmijn
en ikSteen
reis ik mij. Ik zou de gezelligheid en de reuring veel te
het bedtijd werd, maakten mijn ouders een bedje ende
klas. Er
weinig
kinderen
te worden.
hebzoikgoed
kra- Met
Het woord ‘nostalgie’ is afkomstig uitmoeder
het oude
Grieks.
Het
ook een stukjeploitant
nostalgie
uit.
‘Ons
bedrijf
wastwee
in op
het
verleden
kijktdeMelanie
de toe-van veel missen.’
zo het
nu Breed.’
en dan Hoe
af naar
leukstetegen
kermissen
voor mij op tussen alle automaten en snuiste- woonwagen.’
heel gemêleerde leeftijden. Mijn neefje is een jaar waren
meningespeeld.’
waar kinderen eendjes kunnen hengelen. naar
is opgebouwd uit de woorden nostosjonger
wat terugkeer
betekent al drie keer eerder
in handen van een “schoonvader-schoonhet land. We zullen wel zien. Maar nooit meer
rijen die de klanten konden winnen. Wanneer
dan ik en zat dus officieel een klas lager,
Op grotere kermissen zoals die in Hoorn heb ik
en
algos
dat
staat
voor
droefheid,
pijn
en
lijden.
Nostalgie
zoon
combinatie”.
Wie
weet werk
ikhuur
laterikook
samen
een
de kermis staan, is absoluut geen optie voor
de kermis weer dicht ging, brachten m’n vader
maar toch zat hij bij mij in de klas. Ik vond het
die allebei tegelijk
open en
personeel
in. metop
mij. Ik zou de gezelligheid en de reuring veel te
en moeder
weervoor
naar het
mijn gevoel
eigen bedje
de
altijd erg
knap dat de te
leraren
zo goed op
Met een
brommertje
rijdCorissa,
ik van de Roode
Steen
staatmedus
ietsinbelangrijks
of dierbaars
zijn daarschoonzoon.
Mijn
drie
dochters
Yasmin
en Gonny,
woonwagen.’
waren ingespeeld.’
het Breed.’ Hoe kijktworden.
Melanie tegen
toe- ikveel
kwijtgeraakt. ‘Met de Nostalgische Kermis
komen de mooie willen later ooknaar
kermisexploitant
Dat de
begrijp
wel.missen.’

De Nostalgische Kermis is terug van weggeweest!
Dit jaar kun je weer als vanouds zwieren, zwaaien en rondjes draaien
in nostalgische kermisattracties. Met de komst van een authentieke
paardencarrousel, de Calypso, Cakewalk, Metro, Spin, Swingmill en
Altijd Prijs, herleeft op de Noorderveemarkt de romantiek van weleer!
De Kermiskrant maakte alvast een proefritje en ontmoette de maestro
achter de prachtige attracties uit vroeger tijden.
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