
Verkeersmaatregelen
tijdens de kermis 

De Vrijthof is afgesloten op:

·  donderdag 23 mei vanaf 13.00 uur in 
 verband met opbouw;

·  vrijdag 24 mei vanaf 07.00 uur t/m vrijdag  
 31 mei 17.00 doorgaand verkeer gestremd.

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via 
industrieterrein De Bukkum. 

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer rijdt volgens een 
aangepaste dienstregeling. De noodhaltes 
op industrieterrein De Bukkum worden 
tijdelijk gebruikt. Voor meer informatie kijkt 
u op www.arriva.nl. 

Parkeren
Komt u met de auto? Dan kunt u uw auto 
parkeren op één van onze parkeerplaatsen. 
Bijvoorbeeld Achter ’t Raadhuis, in het 
centrum of in de parkeergarage onder 
Elckerlyc. Vergeet niet uw parkeerschijf 
voor de ruit te plaatsen als u in de blauwe 
zone parkeert.  

BEEKSE

Wethouder Ted van de Loo: 

“Onze Beekse kermis is dit 

jaar écht voor iedereen. Naast 

vertrouwde én verrassende 

attracties en eetkraampjes 

zijn er volop gratis theater- 

en kindershows, maar bijvoorbeeld ook een prikkelarme 

middag. Verder is nieuw dit jaar een poffertjeskraam 

als centrale ontmoetingsplaats, sportieve kermisspelen 

voor kinderen door de sportcoaches van Hilvaren-

beek en is er elke dag een Gouden Ticket te winnen. 

De Beekse kermis is hét moment om samen met uw 

familie, buren en kennissen van te genieten. En met de 

kortingsbonnen op deze pagina wordt een bezoekje aan

de kermis op dinsdag helemaal een feest.  Kortom: voor

ieder wat wils op de gezelligste kermis van Nederland!”

De BEEkse kermis:
waar heel Beek samenkomt!
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PROGRAMMA: 

              
             

      Volg onze 

             
             

      Facebookpagina 

voor alle kermisacties en het 

laatste kermisnieuws. En tijdens de 

kermis van  25 t/m 30 mei staan 

er dagelijks hints op om een 

Gouden Ticket

te vinden. 

Zoek je mee? 

Kermishilvarenbeekdiessen

OP De Vrijthof, 

elke dag open vanaf 14.00 uur.

Autoscooter

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

Bij besteding van € 5,-  1 muntje extra
Bij besteding van € 10,-  4 muntjes extra
Bij besteding van € 20,-  8 muntjes extra

Tonny Reemer

Eendjes vangen

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

Vang 7 eendjes en u krijgt een 
extra prijs

Rhoma Amusements

American Skee-ball 

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

Bij aanschaf van € 5,- ontvangt u 
10 gratis punten, 4 munten = 50 punten

Rhoma Amusements

Lucky Cranes 

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

15 speelmunten voor € 5,-
 Speelmunten hebben een waarde 

van € 0,50 per munt 

C. Overkamp en Zn. 

Suikerspin / popcorn 

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

€ 0,50 korting
op een suikerspin in puntzak  

V.O.F Hilferink-Hendriks 

Pusher  

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

Bij besteding van € 5,- 
10 munten extra   

V.O.F Hilferink-Hendriks 

fotoschietsalon  

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

13 schoten voor € 5,-   

D.B.A. Drenth 

Visverkoop  

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

Bij aankoop van 1 pond paling, 
1 haring gratis   

V.O.F. Rovers 

Bussensport  

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

€ 0,50 korting 
per spel per persoon   

Prins-Vermolen V.O.F. 

Gebakkraam  

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

16 warme oliebollen of 
krentenbollen voor € 10,-   

A.J.T. Bierens

Buggy's   

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

4 ritten voor € 5,-   

V.O.F. Brunselaar - Lutjens

Spaanse churros   

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

€ 0,50 korting
op een grote portie churros    

fa. Elisabeth Arjaans & dochter

Happy Spider   

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

4 halen = 3 betalen    

V.O.F. Brunselaar - Lutjens 

Draaimolen  

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

5 ritten voor € 5,-   

Gebr. Regter V.O.F. 

Beach Jumper 
Trampoline 

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

Bij aankoop van 4 minuten springen 
1 minuut gratis per persoon  

Jacky Bootsma 

Cake Walk  

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

€ 2,- korting 
op een dagkaart en 5 ritten voor € 5,-   

Reva Amusementsbedrijf B.V. 

Miami-trip  

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

4 halen = 3 betalen   

Euro-Game V.O.F. 

Nougat Suikerwerken 

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

5 stokken voor € 6,-
normaal € 2,- per stuk   

Johan Stuij Amusement 

World of the living 
dinosaurs

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

€ 0,50 korting
maximaal 1 bon per persoon   

V.O.F. Velthuis-Mulder

Lijntrekspel 

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

Bij 1 grootspel 

€ 1,- korting  

Dauphin en Van Roosmalen V.O.F 

Space jam   

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

€ 0,50 korting    

Albers Amusement 

Kamelenrace  

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

Bij deelname 
1 spel extra gratis   

B&R Amusement V.O.F. 

Booster   

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

€ 0,50 korting
op tweede kaartje   

Gebr. Regter 

Mad Mill  

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

€ 0,50 korting   

De Vries kermisexploitatie 

Poffertjeskraam  

Tegen inlevering van deze bon op dinsdag

€ 1,- korting
bij een normaal portie poffertjes   

M.W. Reede Junior 

Kijk voor een overzicht van de attracties op:

bezoekhilvarenbeek.nl/kermis

KNIP DE BONNEN UIT VOOR 

LEUKE KORTING OP dinsdag 28 meI

Zaterdag 25 mei
13.15 uur    Kermisconcert met harmonie + Patty Pitt
19.00 uur    Spectaculaire ROBOT SHOW

Zondag 26 mei
14.00 uur   Kermismatinee Holandiejee
Hollandse kneiters vanaf de terrassen
15.00 uur   Gratis kindershow door Flappelientje bij de kiosk

Maandag 27 mei
14.00/16.00 uur   PRIKKELARME kermismiddag 
(geen lopend licht, geen flits licht, geluid 65 dB)
vanaf 18.00 uur   ‘De twee zusjes’  Straattheater

Dinsdag 28 mei
KORTINGSBONNENDAG
14.00/17.00 uur   Seniorenmiddag
15.00 uur   Kermisbingo Zotte Lotte (terras poffertjeskraam)
Gratis portie poffertjes voor senioren (tegen inlevering bon)
Nostalgisch kermisorgel van de familie Reemer Janvier

Woensdag 29 mei
14.00/17.30 uur   Kermisspelen voor de kinderen (naast de kerk)
Met o.a. bamboestieken, focusringen, ballengootjes, 
kanjam, badminton, voetbal, pedalo race, ropeskipping

Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
Open tot 23.00 uur 

seniorenmiddag

Tegen inlevering van deze bon door senioren

Dinsdagmiddag tussen 14.00 uur en 17.00 uur

ÉÉN GRATIS PORTIE POFFERTJES


