
kermis 2020
Beste Terborgenaren,

Als de zomer voorbij is, tellen wij af richting het weekend van de eerste zondag in oktober. 
Eind september de collectant aan de deur met de vertrouwde kermisgids en op de vrijdagavond barst het 
feest los: vier dagen ouderwets kermis vieren. In de tent, op het lunapark, bij het vogelschieten en in de 
horeca rondom het kermisterrein. Maar het coronavirus zorgt ervoor dat er door vele activiteiten een streep 
gaat en dat is begrijpelijk in deze periode. 

Als Stichting hebben wij gekeken wat er wel verantwoord is om te organiseren.
Samen met onze exploitanten presenteren wij een lunapark dat voldoet aan de richtlijnen. Om de kermis 
Terborg in goede banen te leiden, verzoeken wij alle bezoekers om de coronamaatregelen op te volgen. 

Op de flyer vindt u de nodige informatie over het programma van de Terborgse kermis.
Ook zijn onze sponsoren hierop gepresenteerd. Wij danken hen voor het vertrouwen in de afgelopen jaren 
en hopen de komende jaren weer op deze steun te kunnen rekenen.

Voor de basisschoolkinderen verstrekken wij traditiegetrouw vrijkaartjes en een deelnamekaart voor het 
maandagprogramma. Ook voor ons als Stichting is het dit jaar niet de ouderwetse kermis waarop we 
gehoopt hadden, maar wij vertrouwen op uw en onze verantwoordelijkheid om de kermis Terborg toch,
al is het in de aangepaste vorm, te kunnen beleven. 

Helaas zijn er dit jaar wijzigingen in afsluitingen van de wegen rondom het centrum van Terborg, denk hier 
aan uw eigen veiligheid en de veiligheid van de andere weggebruikers.

Rest mij om u allen een kermisgroet te geven en schroom niet om de Terborgse kermisvlag uit te hangen!

Rick van Dam
Voorzitter Stichting Kermis Terborg

LUNAPArk 2020
GROOTVERMAAK:  Autoscooter “route66 de Voer”  -   Breakdance   –   
Funhouse “Central Park”  -  “Power Dance”  -   Draaimolen   –   Minicars.

GOKKEN KANSSPELEN: Fotoschietsalon  -   Lijntje trek / bussenspel   -  
Eendjes vissen   –   Channels game  -   Pusher   –   Grijpkranen.

VERSNAPERINGEN: Oud Hollands gebakkraam   -   Suikerspin/popcorn   –   
Snoepkraam “Luilekkerland”

Openingstijden van het Lunapark:

Vrijdag 2 oktober: van 19.00 tot 23.00 uur
Zaterdag 3 oktober: van 13.00 tot 23.00 uur
Zondag 4 oktober: van 13.00 tot 23.00 uur
Maandag 5 oktober: van 12.00 tot 21.00 uur

De maatregelen:
 

c	Houd 1.5 meter afstand van anderen

c Desinfecteer uw handen bij de daarvoor bestemde desinfectiezuilen

c Volg de looproute die aangegeven is

c Volg de instructies op van de beveiligers en exploitanten

ACTIVITEIT VOOR DE KINDEREN 
Voor de basisschoolkinderen is er een leuke activiteit op de maandag. 

Kinderen die in Terborg wonen en buiten Terborg naar de basisschool gaan, kunnen op vrijdag tussen 
17.00 en 18.00 uur – onder begeleiding van een ouder of verzorger – vrijkaartjes en een deelnamekaart 
voor het maandagprogramma afhalen op het Marktplein.

 
 Kermismunten inwisselbaar van
 vrijdag tot  zondagavond.
 
 Maandag ANDERHALVE EURO dag
 alle attracties e 1,50 per rit.
.

bereikbAArheid
Afsluiting wegen

Net als de afgelopen jaren wordt, voor uw en onze 
veiligheid het evenemententerrein verkeervrij 
gemaakt. Hiervoor gebruiken we hekken en bebor-
ding. Voor het respecteren, het in standhouden en 
het omrijden vragen wij uw begrip. Neemt u a.u.b. 
de aanwijzingen serieus.

Walstraat
Geen doorgaand verkeer. Plus & Coop bereikbaar 
vanaf Etten, tussen Hollmann en Roode Leeuw 
volledig afgesloten.
Vrijdagmorgen 2 oktober (08.00 uur) t/m dinsdag-
morgen 6 oktober (08.00 uur).

Marktplein
Woensdag 30 september (21.00 uur; start opbouw lunapark) t/m dinsdag 6 oktober (12.00 uur 
i.v.m. schoonmaken).  

Sint Jorisplein
Gedeeltelijk afgesloten van vrijdagmorgen 4 oktober t/m dinsdagmorgen 8 oktober.

De weekmarkt
Vervalt op vrijdag 2 oktober.

De Doetinchemseweg mag op aanwijzing van de gemeente dit jaar niet volledig worden afgesloten. 
De doorgang voor de hulpdiensten blijft gewaarborgd.

(In verband met wegwerkzaamheden kunnen er nog wijzigingen plaats vinden in het overzicht welke op het 
moment van drukken van de gids nog niet bekend zijn, kijk voor de actuele afsluitingen en omleidingen op 
www.kermisterborg.nl of sociale media)

Kermiscommissie

Bestuur Commissieleden
Voorzitter: Rick van Dam Anja Vriezen
Secretaris: Vera Kraan-Wensink Ben Kaak
Penningmeester: Erik de Bree Charmain Berendhaus
Secretariaat Daphne Gerritsen
Spoorzicht 4, 7061 EC TERBORG Sanne Berendhaus
 Sico Sietzema 
 Twan Biemans
 Wim Berendhaus

Wij wensen jullie fijne gepaste kermisdagen!



BESTEL MET DE APP!
[De heerlijke biologische

beefburger gezond
bijvoorbeeld]

Bekijk het hele assortiment
op de Snacks van Bouk bestelapp

Rijksweg 103 Gaanderen

0315-340 818
info@snacksvanbouk.nl

BEL 0316 - 76 00 02

RIOOLTECHNIEKTE KLOEZE

▼

▼

Mark Prinsen
Vestigingsleider Apeldoorn

Tel : +31(0)55 5400 133
Mobiel : +31(0)627 064 316
E-mail : m.prinsen@terborgse.nl

Vastgoed b.v.

TERBORGSE
WIJNCENTRALE 

KOERSELMAN
BOUWMACHINES - BOUWBENODIGDHEDEN

De Bron

 

 

Straubmetaal
Mobiel 06 - 53 175 288

Ondernemers opgelet!

• Inkoop ferro en nonferro afvalmetalen

• Kunststof recycling

• Wij bieden u de hoogste prijzen

• Bel vrijblijvend voor prijsopgaaf

• Container 2 tot 40 kuub beschikbaar

• Zand - en grindhandel

Akkermansbeekweg 21a, 7061 ZA Terborg

Transportbedrijf Bosman b.v.
Varsseveldseweg 290
7011 JD Gaanderen
Tel: (0315) 29 82 03
Fax: (0315) 29 87 81

E-mail: info@transportbedrijfbosman.nl
www.transportbedrijfbosman.nl

De Waterlelie
Bloemsierkunst

Hoofdstraat 36 Terborg 0315-330530
www.waterlelie-terborg.nl

HONDEN EN KATTEN TRIMSALON

Tel. 0315 - 236 365  ·  06 - 252 790 36

Kerkstraat 30 ·  6941 AH Didam Tel. 0316 - 220 040  · 06 - 252 790 36

buddysplace@hotmail.nl www.buddysplace.nl

Industrieweg 16
7061 AR  Terborg
tel: 0315 - 326539

mobiel: 06 - 14628341

	

	

TOT IN DE PUNTJES VERZORGD

Ettensestraat 14  •  7061 AB  Terborg
tel. 0315 - 34 11 57  •  06 16 255 250

JEROENREINTJES
SPORTS

Maak je sportieve dromen waar!
 
Looptrainer / Fysiektrainer
 
 T 0031(0)644037030
 E jeroenreintjes@gmail.com
 I www.jeroenreintjes.com
 I www.jeroenreintjessports.nl

Stoffenwinkel

de Kartelschaar

  RvN Uitvaartzorg 
   Als afscheid vraagt  

   om liefde, warmte en aandacht. 
 

   0314 - 765 001 24/7 

Ron van Nunen 

Hoofdstraat 25 
7035 AJ  Kilder 
 
www.rvnuitvaartzorg.nl 
info@rvnuitvaartzorg.nl 

 

Ongeacht waar u verzekerd 
bent. Wij voeren de uitvaart 
naar uw wensen uit en 
regelen alle formaliteiten met 
uw verzekeraar.  
Wij nemen daarbij de polis 
voorwaarden één op één 
over. 
 

DEAL - Monuta - Yarden -  
Nuvama - Ardanta -  

alle verzekeraars. 

of bezoek ons op 
Facebook FA. BOER

PASSIE VOOR SCOOTERS

A I
Andy
Installatietechniek
AIRCO / LOODGIETER / ELEKTRA

KENNISMAKINGSAANBOD:
CV-KETEL REINIGEN € 42,-

INSTALLATIETECHNIEK
NEM[ ]

Website:
Tel.:

Adres:
E-mail:

http://www.nema-installatietechniek.nl
0315-325693
Staringstraat 8, 7061XZ Terborg
nema.installatietechniek@gmail.com

Elektra - Sanitair - Centrale Verwarming

sestraat 50-A

 AC  Terborg

Postbus 92

7060 AB  Terborg
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FEESTTENT

Aangeboden door de Stichting Kermis Terborg
www.kermisterborg.nl

KERMIS
TERBORG

KERMISGIDS 2020

21.00 uur  Kaarten € 10,-

Degos & Re-Done 
DJ Paul Elstak 

21.00 uur  Kaarten € 10,-

PERFECT
SHOWBAND

15.00 uur  €ntree vrij

RADIO NL
met 2 Nederlandstalige verrassingsacts

16.00 uur  €ntree vrij

DJ JARI
met een optreden van

Django Wagner

De gezellige kermis van Terborg 
vier je in de aangeklede feesttent. 

VRIJDAG 2

MAANDAG 5
oktober

T
/M


