
Zomerkermis komt eraan!

Nu eindelijk de thermometer zomerse temperaturen aangeeft is ook de zomerkermis weer in aantocht. 

Van 7 t/m 13 juli kun je weer zwaaien en zwieren in de verschillende attracties en genieten van verschillende 

kermislekkernijen. Omdat de kermis weer voor de deur staat, ontvangt u deze kick-off nieuwsbrief om u zo op de 

hoogte te brengen van de laatste nieuwtjes omtrent de zomerkermis. 
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Beachclub de Haven

Tijdens de zomerkermis van 2016 wordt er een heuse 

beachclub opgetuigd op het Havenpark, middenin het 

kermisterrein. Loungen, genieten, cocktails en lekkere 

muziek zijn de ingrediënten van een verblijf op het mooiste 

strand van Helmond. Dagelijks zal er een wisselend aanbod 

zijn van live muziek in een zomerse setting tussen de 

attracties in! Onder een grote overkapping, met diverse 

bars waaronder een cocktailbar gaan we een zomerse 

kermis tegemoet.

Nieuw logo van Helmond Kermis

Helmond kermis is dit jaar voor het eerst een nieuwe weg 

ingeslagen met o.a. een 10-daagse kermis in het voorjaar. 

Ook voor de zomerkermis staan er een aantal wijzigen 

op het programma. Zo zal er o.a. een podium komen 

waar diverse optredens zullen plaats vinden. Dit terrein 

zal een sfeer uitstralen van een beachclub waar je rustig 

een drankje kunt drinken op het terras en waar je kunt 

genieten van gezellige muziek op de achtergrond. 

Vanwege het inslaan van een nieuwe weg, werd het ook 

tijd voor een nieuw kermislogo wat meer aansluit bij de 

toekomstvisie van de kermis. Namelijk niet alleen maar 

kermisattracties bieden maar zeker ook andere partners de 

ruimte bieden om een evenement om de kermis heen te 

organiseren. 

In het oude logo waren bovendien ook nog de 

Kubuswoningen te zien. Zoals iedereen weet is Theater 

Speelhuis helaas in 2011 afgebrand en klopt het niet 

dat het theater nog wel deel uit maakte van het logo. 

Bovendien mistte het logo de voorruitgang die de kermis 

graag wil uitstralen. De kermiscommissie heeft daarom 

reclamebureau Itch uit Helmond de opdracht gegeven 

om een nieuw kermislogo te ontwerpen wat met haar tijd 

mee gaat. U zult het nieuwe logo op verschillende uitingen 

gaan terugvinden in de stad. Hierbij presenteren wij u het 

nieuwe logo:
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Kermisconcerten 2016

Van zaterdag 9 juli t/m woensdag 13 juli zullen op een 

groot podium op de kop van de Markt de Kermisconcerten 

worden gehouden. Vijf dagen lang genieten van een 

wisselend aanbod muzikanten, DJ’s en popgroepen. 

Binnenkort wordt de programmering bekend gemaakt. 

Mis het niet! 

Plattegrond:

In de plattegrond kunt u precies terugvinden waar welke 

attractie zich bevind. Voor meer informatie kijk op

www.helmondkermis.nl

Donderdag 7 juli (16.00 – 01.00 uur)





• 11.00 uur Prijsuitreiking Kermisprijzen Zomerkermis 

 Helmond 2016

• Vanaf 17.00 – 20.00 uur Streetparade met diverse 

 acts

• Vanaf 16.00 uur brengt Toeterman een bezoek aan 

 de kermis 

Dinsdag 12 juli (13.00 – 01.00 uur)

• Gezellig kermisvieren

Woensdag 13 juli (13.00 – 01.00 uur)

• Vanaf 13.00 uur hebben we voor de kleintjes de 

 schminkstand opgesteld staan waar de kinderen 

 hun favoriete dier gratis op hun gezicht kunnen

 laten schilderen;

• Vanaf 8.30 uur woensdagmarkt 

 (locatie Noord Koninginnewal t.h.v. de Aldi)
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• Vanaf 16.00 uur officiële opening kermis door 

 wethouder F. Stienen  bij attractie “Happy Farm”. 

• Vanaf 16.00 uur Meet & Greet met de Kermisbeer;

 

Vrijdag 8 juli (13.00 – 01.00 uur)

Vanaf 20.00 uur Meet & Greet met Ruud 

Veldkamp(GTST);

Zaterdag 9 juli (13.00 – 01.00 uur)

• Kermis van 12.00 - 01.00 uur;

• Hebben we voor de kleintjes de schminkstand 

 opgesteld staan waar de kinderen hun favoriete dier 

 gratis op hun gezicht kunnen  laten schilderen.;

• Vanaf 8.30 uur zaterdagmarkt 

 (locatie: Kanaaldijk N.O);

Zondag 10 juli (13.00 – 01.00 uur)

• Gezellig kermisvieren

Maandag 11 juli (13.00 – 01.00 uur)

Programma Zomerkermis Helmond 2016

Live kick-off meeting in maart 2017 

Voorafgaand aan de voorjaarskermis in 2017 zal er een 

kick-off plaatsvinden voor alle betrokkenen bij de kermis. 

Momenteel is de kermiscoördinator Maurice Verbraak 

aan het kijken wat de mogelijkheden zijn om voor 

alle betrokkenen een feestelijke avond te organiseren. 

Deze avond zal in het teken staan van het informeren 

en enthousiasmeren van alle betrokkenen bij de 

voorjaarskermis van 2017. Zodra hier iets meer over bekend 

is, zult u hier over worden ingelicht.

De voorjaarskermis 2017 vindt plaats van 7 t/m 17 april. 

Wij wensen u een fijne kermis toe!

Met vriendelijke groeten, 

De kermiscommissie   


