zaterdag, 18 juni 2011

Kleine kermis grote pret
Dit weekend staat
Tungelroy weer in het
teken van de kermis.
Die is dit jaar extra
feestelijk, het Tungelder volksfeest bestaat
immers 100 jaar.
Dorpshistoricus Silv
Joosten over 100 jaar
kermis en een vooruitblik in de toekomst.
door Pieternel Kellenaers

S

ilv Joosten (71) graaft even
in zijn geheugen. Wanneer
maakte hij voor het eerst
bewust een kermis in Tungelroy mee? „Dat moet in 1948 zijn
geweest. Er stonden toen schommels en een draaimolen, die mensen extra spannend maakten door
zich met een voet af te zetten tegen
de steunpilaar van het apparaat. En
die schommels daar kon je uren
naar gapen. De kermis was toen
nog een groot feest, waarbij je zeker dertig tot veertig vlaaien nodig
had voor alle familie die op bezoek
kwam. Er stond een spiegeltent om
in te dansen en veel cafés hadden
orkestjes.” Pas echt een feest werd
de kermis zelf volgens Joosten toen
in de jaren zestig de botsauto’s hun
intrede deden.
Vechtpartijtjes tijdens de kermis
zijn van alle tijden, ook in Tungelroy. En er werd het nodige kattenkwaad uitgehaald. Joosten: „Het
openzetten van staldeuren waardoor de varkens over straat liepen
of een natte juten zak over een
schoorsteen trekken waardoor de
hele huiskamer vol met rook
kwam te staan. Ook is een keer een
kar uit elkaar gedraaid en op een
dak gezet.”
Tot 1910 was de kermis in Tungelroy tegelijkertijd met die in Weert.
Dorpshistoricus Joosten, auteur
van Tösse Wel en Pelmersheij en
thuis in het bezit van een hele kamer vol spullen over het kerkdorp:
„Weert had in het verleden een
voorjaars- en najaarskermis en in
1911 zou Tungelroy de voorjaarskermis van Weert hebben overgenomen, zo is mij verteld. De kermis
duurde toen nog vijf dagen, net als
in Roermond tot en met sacramentsdag op donderdag. In die beginjaren werden zelfs nog extra

De honderdste kermis in Tungelroy met als inzet: het affiche voor de
trams ingezet op het traject van het
Bassin in Weert via Tungelroy naar
de Markt in Maaseik om de kermisklanten te vervoeren. Toen kon je
hier net als nu nog in Weert over
de hoofden lopen met de kermis.
Die tramverbinding bestaat al lang
niet meer, dat is niet meer rendabel. Daarom had ‘ie de bijnaam
Lieëgluiper.”
Heel anders is de Tungelder kermis

tegenwoordig nog. Van de minstens twaalf cafés die Tungelroy destijds nog telde, is er niet een meer
over. De laatste in het centrum, café De Klak, sloot vorig jaar na de
kermis en ternauwernood is de gemeente onlangs akkoord gegaan
met een commerciële uitbater
(Thijs Kluskens) van de multifunctionele accommodatie (MFA) Kimpe Veld zodat tijdens de kermis

allereerste kermis na Pinksteren in Tungelroy.
nog ergens een biertje kan worden
gedronken. Joosten: „Het dorp
loopt letterlijk leeg. Van de 1034 inwoners die hier ooit woonden, zijn
er sinds 1 januari dit jaar nog 975
over. Dat waren er vorig jaar nog
997.”
Eind jaren ‘80 kwam er al minder
volk af op de kermis in Tungelroy.
In 1991, toen het 80-jarig bestaan
werd gevierd, is de kermis (toen al

ingekort van vijf naar drie dagen)
voor het eerst vervroegd naar zaterdag. Zo vielen in ieder geval twee
kermisdagen in het weekend waardoor er meer mensen naartoe konden komen. Joosten: „Vanwege het
jubileum hadden we dat jaar parachute springen geregeld, maar vanwege het slechte weer kon dat toen
niet doorgaan. Toen hebben we het
geld dat we daarvoor beschikbaar
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hadden aan de kermisexploitanten
gegeven. Die zorgden op zaterdag
en zondag voor een half uurtje gratis draaien.”
Ook dit jaar zijn er extra activiteiten vanwege het jubileum: een Pasar Malam op zaterdag, een circusschool op zondag en drie exposities
(zie kader). Joosten: „Bovendien
hebben we dit jaar een achtbaan. Ik
heb er grote bewondering voor dat
dat is gelukt want het zoeken van
attracties voor zo’n kleine kermis is
moeilijk.” Maar of de kermis in 2111
het 200-jarig jubileum viert? “Dan
is er zeker geen kermis meer hier”,
schat Joosten in. “Het is een verarming voor de dorpen maar het is
een gegeven dat het een keer misloopt. De gemeente moet er nu al
veel geld in pompen. Als de kermis
over tien jaar nog bestaat in Tungelroy, zou dat al heel mooi zijn.”

