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Beste circusliefhebber,

Namens de Nederlandse Kerstcircussen (.nl) presenteer ik u met trots onze brochure voor de 

winterperiode 2021-2022. Met maar liefst VIJF circusproducties, verspreid over met name het midden 

van ons land, gaan we u aankomende december met een geweldig team laten genieten van 

adembenemende en spectaculaire kerstvoorstellingen op prachtige circuslocaties in ons land. 

Deze ‘presentatiegids’ neemt u figuurlijk mee in de piste van onze circussen in Almere, Oss, 

Enschede, Heerhugowaard en natuurlijk Haarlem waar we al bijna 30 jaar kunnen terugkijken op 

een rijke circustraditie! Al onze (potentiële) relaties uit het bedrijfsleven, (onderwijs)instellingen, 

non-profit organisaties en (semi)overheid gunnen we een kijken achter de schermen van wat wij in 

komende winter aan ‘circussfeer en beleving’ te bieden hebben. Om een indruk te krijgen van onze 

verschillende mogelijkheden hebben we voor u al meerdere arrangementen uitgewerkt.

U begrijpt ondertussen dat ik me een trots man voel! Bladerend door deze brochure gaat zelfs een 

grote vent als ik zich een klein beetje verlegen voelen. Trots ben ik vooral ook op de mensen om mij 

heen. Die in mijn ‘grote’ plannen geloven en zich met een ware teamspirit blijven inzetten. Zelfs toen 

corona in 2020 een streep zette door alle plannen, de rug rechtten en een jaar vooruitkeken. Het was 

niet anders…

Toen ik in 2016 voor het eerst intensief met het circusbedrijf in aanraking kwam stond ik in het 

bijzonder versteld van de liefde die bezoekers hadden (en hebben) voor het circus en telkens weer in 

grote getale genieten van onze voorstellingen. En ik moet toegeven; het is een beetje een verslaving. 

Een goede vriend van me vertelde destijds dat het gezegde  “wanneer je een paar schoenen in het 

circus hebt versleten, je nooit meer zonder kan”, echt waarheid is. Het is pure passie met liefde 

voor de magie, het zaagsel, de artiesten en er met elkaar een topshow van maken in die ultieme 

kerstsfeer! 

Als ondernemer spreekt mij dit ook zeer aan en met de juiste mensen in ons productieteam zijn 

we nu met elkaar in staat u een ultiem circusfeest te bieden voor de gehele familie! Naast het 

feit dat we hiermee het aloude circus in een kleurrijke tent als een prachtig stuk cultureel erfgoed 

kunnen behouden, zag ik hierin tevens mogelijkheden om hiermee te doen waar juist wij goed in 

zijn;  namelijk evenementen organiseren waar gastvrijheid, sfeer & beleving en een onuitwisbare 

herinnering meegeven voor later, aan ten grondslag liggen!

 
Op vijf locaties bieden we u topcircussen in een sfeervol aangekleed en verwarmd tentencomplex. 

Met topartiesten, die u meenemen in een ‘rollercoaster’ aan emoties. Want ook dat is circus! Een 

gulle lach, een traan van ontroering, of hand in hand op de tribune genieten van een gezamenlijke 

beleving. Met als topper dit jaar de samenwerking met de wereldberoemde illusionist HANS KLOK. 

Op onze locatie in Haarlem zal hij in maar liefst 35 voorstellingen onderdeel zijn van de circusshow. 

Ongekende klasse! Het is u van harte gegund. 

Met alle foto’s én onbegrensde mogelijkheden in onze kerstcircussen kan de voorpret vast beginnen!

Wij verwelkomen u en uw collega’s, personeel en/of relaties in december en januari graag als ons 

hooggeëerd publiek wanneer onze spreekstalmeesters in de kerstvakantie weer zullen verkondigen: 

“piste vrij en laat de show beginnen!” 

Namens alle medewerkers en artiesten, 

Algemeen Directeur

Voorwoord

René Duursma

NederlandseKerstcircussen.nl 

     omdat kwaliteit een naam heeft
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Duursma brengt maar liefst vijf  topproducties 

met sfeer en beleving in Nederlandse Kerstcircussen

Toen René Duursma, event organisator van o.a. veel kermissen in Nederland, in 2016 

een aantal beeldbepalende zaken kocht van het failliete Herman Renz, kon hij niet 

bedenken wat hem daarna allemaal te wachten stond. In de periode daarna ontstond 

het plan om de draad weer op te pakken van het altijd zo succesvolle Kerstcircus 

Haarlem. Vijf seizoenen verder is het circus niet meer weg te denken binnen de 

organisatie. De liefde voor het circus was geboren, het virus werd verspreid. De kennis 

en kunde werden ingezet om dit stuk cultuur te behouden voor volgende generaties. 

Een manier van entertainment die nergens anders voelbaar is als in een tent met 

zaagsel. Alle edities worden volgens nauwgezet protocol gepresenteerd. Organisatorisch 

tot in de puntjes. Want je moet niet naar het circus gaan, je moet het beleven!

Illusionist
Hans Klok

Motorkogel
Peres Brothers

Hondenact
Sandro Montez

Ikarische spelen

Aleshin Brothers

Het ‘Kerstcircus Haarlem’ is al bijna 30 jaar het allergrootste en niet meer weg te denken winterevenement in de regio Kennemerland. Het kerstgevoel begint pas echt als je naar het kerstcircus in Haarlem bent geweest. Het zit, bij wijze van 
spreken, in het DNA van alle inwoners!  

H A A R L E M
23 december 2021 t/m 9 januari 2022

kerstcircus-haarlem.nl

Waar vindt u onze kerstcircussen in 2021?

PubliekslievelingenIn het Reinaldapark worden aankomende winter maar liefst 35 voorstellingen gegeven. Speciaal voor 

deze editie wist de organisatie niemand minder dan de internationaal befaamde illusionist HANS 

KLOK te contracteren, die recentelijk uit Las Vegas is teruggekeerd. Naast een aanzienlijke bijdrage 

in de spectaculaire show zal hij tevens een deel van de presentatie op zich nemen. Daarnaast is 

natuurlijk ‘good old’ Robert Ronday de charmante en ervaren gastheer van het programma. Met zijn 

voorkomen en welbespraaktheid is hij al decennialang het gezicht van het kerstcircus in Haarlem.Traditie
‘Kerstcircus Haarlem’ is door de jaren heen geworden tot een sprankelende en rijke traditie en 

daarmee de garantie voor een bruisend en sfeervol kerstevenement voor het hele gezin.
Ouders gingen vroeger al met hun kinderen naar het kerstcircus in Haarlem. Diezelfde ouders zijn 

nu dikwijls grootouders en komen nog steeds naar het circus, nu vergezeld van hun kinderen en 

kleinkinderen. 

Tegenwoordig worden er naast de indrukwekkende circusshow ook verschillende extra’s geboden 

die van uw bezoek een ware totaalbeleving maken. Bij het ‘Kerstcircus Haarlem’ zal natuurlijk ook 

dit jaar weer een prachtige overdekte kinderboerderij te zien zijn, die gratis is te bezoeken. Kinderen 

(maar uiteraard ook de volwassenen) kunnen kennismaken met diverse boerderijdieren met een 

hoog aai- en knuffelgehalte. Daarnaast draait een kinderattractie weer vrolijk zijn rondjes in de 

sfeervol aangeklede foyertent waar zich ook de restauratie (horeca) en circusshop bevinden.Adrenaline
Haarlem heeft dit jaar van alle circuslocaties van Duursma Groep Events de grootste 
bezoekerscapaciteit. Een ruimere, nieuwe circustent, biedt maar liefst 1200 zitplaatsen voor het 

hooggeëerd publiek. Daarin zal ook dit jaar weer een ongekend topprogramma aan u gepresenteerd 

worden. Een programma met een hoog adrenalinegehalte. Met zeer spectaculaire acts, waar u 

nog lang over zult napraten. De kerstshow heeft dit jaar niet voor niets de naam ‘Adrenaline’ 

meegekregen. Wees dus voorbereid op een voorstelling die zijn weerga niet kent!

Meer informatie, 
scan de QR code
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Zakkenroller
Kenny Quinn

Rola Rola
Reinaldo

Teckels
Diana Vedyaskina

Hoogdraad
Duo Alambria

O S S

Circus en Oss zijn al jarenlang een gouden combinatie. 

Wanneer men ons naar de ultieme circusstad vraagt, komt Oss al gauw naar boven. Een 

stad met een rijke circushistorie. In 2000 bijvoorbeeld ontvingen zij niemand minder dan 

circus Louis Knie, in 2002 Franz Althoff, in 2004 het prachtige en welbekende Circus Krone 

en in 2006 het Deense Circus Arena. 

Niet alleen het trouwe publiek in Oss is heerlijk om voor te “spelen” en reden voor grote 

circussen om Oss aan te doen, ook de gemeente zorgt ervoor dat het de circussen aan niets 

ontbreekt en ontvangt het circus met open armen. Onder andere door de fantastische inzet 

van de gemeente Oss is het gemeentebestuur door de Vereniging van Nederlandse Circus 

Ondernemingen (VNCO) in april 2010 geëerd met de Gouden Chapiteausleutel. De sleutel 

werd destijds overhandigd door voormalig directeur van het Nederlands Centrum voor 

Volkscultuur Ineke Stroucken en nestor van het Nederlandse circus Martin Hanson. 

NederlandseKerstcircussen.nl is er dan ook bijzonder trots op om naar de Rusheuvel te 

komen en u, het hooggeëerd publiek, welkom te mogen heten!

Je treft ’t in Oss!

Het ultieme familiecircus waar we vele gezinnen, trouwe circusgasten, dankbaar mogen 

ontvangen. Naast een circusvoorstelling met de beste artiesten van dit moment mag 

u dit jaar bovendien verschillende nieuwe elementen verwachten, zoals een rijkelijk 

gedecoreerd tentencomplex in kerstsfeer, een gezellige foyer met uitgebreide horeca 

én een warme snack uit één van onze foodtrucks. Een kinderattractie draait gezellig 

zijn rondjes in de foyertent en in de voortent staat voor de allerkleinsten een complete 

kinderboerderij opgesteld die dagelijks gratis toegankelijk is.

Een succesvolle editie kan niet zonder een intensieve en enthousiaste samenwerking 

met de omliggende bedrijven. Ook een coöperatieve houding van de gastgemeente is 

van essentieel belang. Het doorlopen van de aanvraag voor de benodigde vergunning is 

tegenwoordig topsport en zeker in corona-tijd geen futiliteit. Wij danken de gemeente 

Oss voor hun vlotte en constructieve aanpak. Dit alles in combinatie met een geweldig 

circuspubliek zorgt ervoor dat het Kerstcircus Oss momenteel het meest favoriete familie-

uitje is in de kerstvakantie! 

Waar een circus op tournee hooguit een week zijn tenten opslaat, is Kerstcircus Oss de 

gehele kerstvakantie te gast op de Rusheuvel. Hierdoor wordt het voor bedrijven, instanties 

en instellingen nog gemakkelijker om het tentencomplex in combinatie met onze 

circusvoorstelling als cadeau aan te bieden aan personeel en/of relaties. De mogelijkheden 

zijn oneindig en de arrangementen divers. Uniek in Oss zijn de vele (zorg)instellingen die 

ons jaarlijks weten te vinden. De organisatie onder leiding van Annemarie Ruis (en op de 

achtergrond Henk van den Berg) is er dan ook goed op voorbereid; invalidenfaciliteiten, 

speciale begeleiding en extra service staan bij hun hoog in het vaandel. 

Zoals gezegd kent de show ook dit jaar weer internationale topartiesten. Traditioneel, 

virtuoos, grappig en verbazingwekkend. Van de getalenteerde muzikale Saly Clowns tot het 

komische trampoline nummer van Max Weldy. De Easy Riders bieden u een trapeze act, 

aangedreven door een motorrijder. Bij Kenny Quinn, adviseren we u om uw zakken goed te 

controleren en te kijken of het horloge nog om uw pols zit. De jonge Viktor Saly combineert 

in zijn jongleer-act zijn muzikale talenten met stuiterballen en Duo Alambria balanceren 

boven uw hoofd op het strakke koord. In totaal meer dan 12 acts die u met trots worden 

gepresenteerd door Jarno Kikkert, gastheer en spreekstalmeester van de voorstelling!

24 december 2021 t/m 9 januari 2022

kerstcircus-oss.nl
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Luchtacrobatiek
Teelker Family

Illusie
Nigel Otermans

Duivenact
Andrejs Fjodorov

Parterre acrobatiek
Asia Peres

E NSCHEDE

Rad des doods
Duo Shock

25 december 2021 t/m 9 januari 2022

kerstcircus-enschede.nl

Meer informatie, 
scan de QR code
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Amsterdam heeft zijn beroemde ‘Wereld Kerstcircus Carré’ en Rotterdam zijn 

befaamde ‘Kerstcircus AHOY’. Vanaf 1996 werd bijna 20 jaar lang in ditzelfde rijtje 

ook het ‘Internationaal Circusfestival Enschede’ genoemd. Aan het succes hiervan 

zijn de bekende Twentse circusliefhebbers Bram van der Weide, Jos van Goethem, 

Dolf Ruesink & Jaap Heerze onlosmakelijk verbonden. Zij bouwden met hun team 

aan een rijke circustraditie in Enschede en wijde omgeving. Daarbij stonden ze 

aan de bakermat van de ontwikkeling waarbij circus en het Enschedese Volkspark 

een vanzelfsprekende combinatie vormden. Wij zijn er trots op om wederom in 

de voetsporen van onze voorgangers te mogen treden, want de liefde voor het 

kerstcircus is in de gehele regio nog altijd overduidelijk voelbaar.

Liefde voor circus kent geen grenzen

De liefde voor het circus in Enschede kent geen grenzen. Ook onze oosterburen 

weten tijdens de kerstvakantie, met veel belangstelling en waardering, het 

kleurrijke tentencomplex met zijn feeërieke verlichting te vinden. Bij aankomst 

in het Volkspark ervaart iedereen, al bij het naderen van de grote ‘chapiteau’, 

een gezond stukje spanning. Dat begint al bij kopen van het kaartje aan de 

kassa. Eenmaal binnen valt te genieten van vele extra’s waaronder de gratis 

kinderboerderij in de voortent omringd door diverse foodtrucks met tal van 

lekkernijen. Maar ook het warme ontvangst in de sfeervolle foyertent, met een 

gezellige oudhollandse kinderattractie en volop versnaperingen in de restauratie, 

staan borg voor een unieke totaalbeleving. Kortom: het zal u ook deze tweede 

editie aan niets ontbreken. Met natuurlijk als hoogtepunt de fantastische 

circusshow waarvoor inmiddels een keur aan internationale topartiesten is 

gecontracteerd.

Om u en uw gezelschap, zakelijke relaties, collega’s en/of personeelsleden 

met partner/kinderen nog beter van dienst te zijn en nog meer mogelijkheden 

te bieden hebben we onze capaciteit op de tribunes en in de loge uitgebreid 

naar ruim 1000 stoelen per voorstelling. Tijdens onze eerste editie waren de 

bezoekersaantallen al boven verwachting, maar de nu al getoonde belangstelling 

vanuit de regio Twente en de Duitse grensstreek voor deze tweede editie stemt 

de organisatie zeer positief. Dit is een dankbare gedachte en een teken dat het 

kerstcircus wordt gewaardeerd.  

Circus Got Talent winnaar 2020

Enschede biedt u dit jaar een aantal wereldacts, bekend van onder andere het 

‘Internationale Circusfestival van Monte Carlo’ en ‘Cirque d’Hiver’ in Parijs. Een 

kleine greep uit hetgeen in de piste te bewonderen zal zijn: spannende trapeze in 

de nok van de tent, acrobatiek op reusachtige autobanden, duiven-act met liefde 

en passie gedresseerd, antipode oftewel jongleren met de voeten, clownerie 

door een getalenteerde clown met zeer vindingrijke en originele reprises én als 

spectaculaire bijdrage een duo op het ‘rad des doods’.

De Nederlandse bijdrage dit jaar komt van de jonge illusionist Nigel Otermans. 

Een veelbelovend opkomend talent die in februari 2020 werd uitgeroepen tot 

één van de winnaars van de nationale wedstrijd ‘Circus Got Talent’. Uw gastheer 

en spreekstalmeester is ook dit jaar uiteraard weer niemand minder dan Atze J. 

Lubach. En hij heeft deze editie weer iets extra’s voor u in petto!

Dus… ga er maar eens goed voor zitten. 



Hand op hand acrobatiek
Duo Kira

Hondendressuur
Mr. Valentino

Strakke draad
Oswaldo Ramós

Onze eerste editie in Almere wordt een echt pareltje, een groeidiamant! Voor ons 

betekent het niet meer ‘pionieren in de polder’, maar naar wij hopen de start van een 

mooie jarenlange traditie. Op 30 september 1975 sloeg de toenmalige minister van 

Verkeer en Waterstaat, Westerterp, de eerste paal voor de nieuwe stad Almere en nu, 

ruim 45 jaar later, slaan wij voor de allereerste keer onze tenten op in deze stad waar 

groei en ontwikkeling nooit stil lijken te staan. 

De gemeente verwelkomde in oktober 2016 de 200.000ste inwoner en telde op 1 

februari 2021 214.926 inwoners. Anno 2021 is zij qua inwonersaantal de achtste 

gemeente van Nederland! In de komende jaren zal de stad zelfs kunnen doorgroeien tot 

een aantal van 350.000 inwoners. En daarmee doet Almere zijn eigen marketingslogan 

‘HÉT KAN IN ALMERE’ volledig eer aan. Deze slogan werd in 1997 onder leiding van Thom 

Ummels, de toenmalige directeur van Stichting Stadspromotie Almere, geïntroduceerd. De 

stad van de onbegrensde mogelijkheden als gastheer voor het circus van de onbegrensde 

mogelijkheden!

Locatie
In een moderne stad als Almere mag een evenemententerrein, voorzien van 

verschillende noodzakelijke faciliteiten, natuurlijk niet ontbreken. Het ‘Rio de 

Janeiroplein’, gelegen aan de Evenaar in Almere-Buiten, is zo’n prachtig terrein waar 

ons geel-blauwe tentencomplex prachtig tot z’n recht komt.  Dankzij het passeren van 

duizenden auto’s, fietsers en voetgangers per dag ook een echte blikvanger waarbij 

onze feestelijk verlichte tenten feeëriek zullen bijdragen aan de jaarlijkse sfeervolle 

feestdagen.

Voorstelling

Wij bieden u deze kerstperiode een gevarieerd familieprogramma in een heerlijk 

verwarmde en sfeervol aangeklede circustent. In een knusse ambiance, waarbij alles 

rijkelijk versierd zoals je dit rondom de kerstdagen mag verwachten, genieten van een 

programma met topartiesten. Er is voor u een fantastische show samengesteld. Ruim 

twee uur live entertainment waarbij u van de ene verbazing in de andere zult vallen.

Enkele nationale ‘ingrediënten’ die u deze winter bij ons in het ‘Kerstcircus Almere’ kunt 

verwachten. 

• Mischa (clownerie)

• Daniël Doornkamp (tempo jongleur – winnaar ‘Circus Got Talent 2018’)

• Duo Kira (hand op hand acrobatiek)

• Mr. Valentino (vrolijke hondendressuur met Dave, Jimmie, Pedro, Joey, 

 Scooby, Boris, Suus & Cody)

Uiteraard wordt deze ijzersterke Nederlandse bijdrage aangevuld met artiesten van 

over de hele wereld. Met onder andere een super snelle kledingwissel uit Rusland, een 

spectaculaire act op rollerskates uit Italië, adembenemende trapeze in de nok van de tent 

en spannende kunsten op het strakke koord afkomstig uit Mexico!

Het zal ‘groots en meeslepend’ worden aan de Evenaar met een juiste balans tussen 

nostalgische en moderne circusacts! Een beleving waar u als bezoeker nog maanden van 

zult nagenieten!

A L M E R E
24 december 2021 t/m 9 januari 2022

kerstcircus-almere.nl

Meer informatie, 
scan de QR code

Voor een impressie van onze 
show, scan de QR code
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Papegaaien
Elisa Cussadie

Brandweerman
Alex

Illusionen
Veres

In het recreatiegebied ‘Park van Luna’, op de grens van Heerhugowaard 

en Alkmaar, verrijst in december weer een kleurrijk tentencomplex. 

Aan het ‘Strand van Luna’ zullen de rood-blauwe circustenten van het 

‘Noord-Hollands Wintercircus’, met hun feeërieke verlichting, een ware 

‘eyecatcher’ zijn wanneer dagelijks duizenden auto’s over de Westerweg 

(N242) passeren. De regio maakt zich op voor de 20e editie van dit 

toonaangevende kerstevenement!

Van ‘Sijm’ naar ‘Duursma’

Dankzij Duursma Groep Events wordt het voortbestaan van het 

kerstcircus in Heerhugowaard voor de toekomst gewaarborgd. Begin 

2019 werd bekend dat circuseigenaar Alex Sijm met ‘zijn’ Noord-

Hollands Wintercircus wilde stoppen en zich wil gaan richten op nieuwe 

persoonlijke uitdagingen en activiteiten. Overname van een circus is 

redelijk uniek, maar Alex Sijm en René Duursma vonden elkaar al snel. 

Met groot respect voor hetgeen in de afgelopen 19 edities is opgebouwd 

en de enthousiaste plannen van Duursma om meer ruimte en beleving 

te gaan bieden voor bezoekers, werd de tent in september 2020 

‘symbolisch’ overgedragen. Helaas kon er vorig jaar niet gespeeld worden 

in verband met de corona maatregelen, maar dat gaan we eind 2021 

helemaal goed maken!  

Oude bekenden in grotere tent

Het ‘Noord-Hollands Wintercircus’ was al jaren vroegtijdig uitverkocht. 

Door het spelen in een grotere tent, gericht op de wijde omgeving, 

hoeft er komend seizoen geen ‘nee’ meer verkocht te worden. Met als 

regisseur Tony Wilson (voormalig spreekstalmeester Wereldkerstcircus 

Carré), een geweldige samenstelling van artiesten en huisclown Frenky, 

is er een gedegen basis om een top show te presenteren. Een grotere 

tent biedt bovendien ruimte aan wat ‘grotere’ acts en net als bij de 

overige Duursma-circusproducties komt er natuurlijk ook een mooie 

kinderboerderij te staan die dagelijks gratis toegankelijk is. 

De vaste en trouwe bezoekers van het ‘Noord-Hollands Wintercircus’ 

staan dit jaar enkele grote verrassingen te wachten. Daar waar de intieme 

sfeer wordt behouden komt er een circusprogramma waar nog lang 

over zal worden nagepraat. Dankzij de grotere ruimte en de daardoor 

beschikbare hoogte tot in de nok van de tent kan het adrenalinegehalte 

worden opgevoerd. ‘Oude bekende’ clown Frenky zal de rode draad in het 

programma zijn. Samen met spreekstalmeester Martijn Martell neemt hij 

u vol trots mee op reis door de spectaculaire circusshow. 

H E E R H U G O W A A R D

Laserspektakel
Marco Lorador 

25 december 2021 t/m 9 januari 2022 

noordhollandswintercircus.nl

Meer informatie, 
scan de QR code
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Het bedrijfsleven en het circus kennen zeer veel 
overeenkomsten. Bijvoorbeeld op het gebied 
van disciplines. Zoals het bedrijfsleven een 
breed scala aan functies en benamingen kent, 
waarvan je bij het horen van alleen de ‘titel’ 
geen idee hebt wat de persoon in het dagelijks 
leven doet, kennen we die verwarring ook in het 
circusjargon. 

Rola rola, quick change, antipode en strapaten 
zijn van die typische benamingen waarbij de 
bezoeker van onze voorstellingen doorgaans niet 
direct weet wat de ‘functie’ van de artiest is. 
Echter bij één benaming weten we allemaal, van 
jong tot oud, met wie we te maken hebben en 
wat de persoon in kwestie doet: de clown! Een clown mag absoluut niet ontbreken in het 

circusprogramma. De persoon - meestal een 
man, soms onderdeel van een groep - zorgt voor 
de verbinding tussen de verschillende acts. Deze 
grappenmaker brengt een lach op ieders gezicht, 
soms klein gespeeld, soms groot en uitbundig 
maar altijd puur en live. 
Ook binnen elk bedrijf, instantie of instelling 
is een ‘clown’ onmisbaar. Een persoon, vaak 
extraverte collega, die zorgt voor humor op de 
werkvloer. Die met een kwinkslag of knipoog de 
sfeer in de groep perfect aanvoelt en kan zorgen 
voor de broodnodige ontspanning....... 
Met de collage op deze pagina tonen wij u met 
trots de clowns die onze vijf circusproducties met 
hun grappen en grollen versterken. Niet alleen in 
onze piste zorgen zij voor een glimlach, grijns of 
schaterlach, maar ook bij uw gasten kunnen zij 
zorgen voor het ‘breken van het ijs’.

Send in the clowns ....

May all your days 

be circusdays
14 15



Hooggeëerd publiek, ‘kinderen’  van alle leeftijden 

De Nederlandse Kerstcircussen (.nl) omarmen overduidelijk 

het klassieke circus. En daar hoort onlosmakelijk een 

spreekstalmeester bij! Een man of een vrouw die als 

gastheer/gastvrouw het publiek ontvangt en u meeneemt 

in de wereld van zand & zaagsel, spanning & sensatie én 

verwondering & verbeelding! Een flamboyante verschijning 

die overduidelijk het ‘gezicht’ is van het kerst- & wintercircus. 

Een kindervriend pur-sang die er met een groot gevoel voor 

presentatie, zang en entertainment voor zorgt dat het in de 

piste allemaal op rolletjes loopt.

Met gepaste trots stellen wij ze hierbij aan u voor. Uiteraard 

zijn zij ook van de partij wanneer wij u met uw groep in één 

van onze circustenten mogen ontvangen!
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• Jarno Kikkert  Kerstcircus Oss

• Atze J. Lubach  Kerstcircus Enschede

• Martijn Martell  Noord-Hollands    

 
Wintercircus 

 
(Heerhugowaard)

• Robert Ronday  Kerstcircus Haarlem

• Yacintha den Braven  Kerstcircus Almere



Laserspektakel 
Marco Lorador 

Jeugd verbinden met cultuur

Circus, een bijna aanraakbare mix van 

uiteenlopende kunsten vlak voor je neus

De kerstcircussen georganiseerd door Duursma Groep Events  bieden al jaren de 

mogelijkheid aan het middelbaar onderwijs om met het CJP tegoed, het tegoed van een 

Cultureel Jongeren Paspoort, gebruik te maken van het aanbod om onze speciaal aangepaste 

circusvoorstellingen te bezoeken. 

Tijdens een try-out voorstelling van 75 minuten maken leerlingen kennis met de 

(internationale) ambiance van de verschillende kunstvormen middels optredens van de 

artiesten. 

Wat maakt een circusbezoek zo interessant voor scholen? Circus is cultuur en valt onder 

het immaterieel erfgoed. Circus presenteert een interessante mengeling van verschillende 

kunstdisciplines. Traditioneel zijn dat onder meer acrobatiek, jongleren, clownerie en 

dressuur en magie. 

Daarnaast is er het moderne circus. Dit is een vorm van ‘performance art’ met een vaak 

metaforisch of verhalend karakter en ruimte voor artistieke expressie. In het moderne 

circus wordt ook gebruik gemaakt van andere disciplines zoals theater, dans, mime of zelfs 

beeldende kunst. 

Circus van alle tijden

Onze circussen bieden een mix van zowel traditionele als moderne acts. Nostalgie vermengd 

met moderne technieken in licht en geluid. Scholieren die de laatste jaren met hun school 

ons kerstcircus bezochten keken hun ogen uit, vaak voor het eerst geconfronteerd met deze 

vorm van cultuur waren ze diep onder de indruk van de sfeer en de beleving. Kunsten die 

live en vlak voor je neus plaatsvonden, praktisch aan te raken, het contact met die artiesten. 

Het was allemaal even indrukwekkend. 

Dubbel genieten in 2021

Helaas konden in 2020 de voorstellingen niet doorgaan. Dubbel genieten dus in 2021! We 

bieden u hiervoor speciale voorstellingen en speciale tarieven aan. 

De aangepaste voorstellingen vinden plaats in de laatste dagen voor de kerstvakantie, alles 

onder schooltijd op een door u gevraagd tijdstip. 

En natuurlijk zijn de leerkrachten tijdens zo’n evenement gratis welkom. Die kunnen 

gelijk ook een oogje in het zeil houden. Wij hopen u te verwelkomen bij een van onze 

circusproducties.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 

Gera de Leeuw: gera@nederlandsekerstcircussen.nl  o.v.v. CJP of 0651462953.

Voor een impressie van onze 
show, scan de QR code

Wij prikkelen al uw zintuigen!
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Artiesten en blinden ontroerd door 

voelplein en speciale voorstelling  

Het circus is geweldig. Maar wat als je blind, slechtziend of autistisch bent, wat krijg je er dan 

van mee? Ook deze doelgroep moet van een voorstelling kunnen genieten. Een voorstelling 

met bijzondere extra faciliteiten waar de gewone bezoeker nauwelijks iets van merkt. Een 

voorstelling waarbij er veel extra tijd wordt gevraagd van de organisatie, medewerkers en 

artiesten. Maar ook een voorstelling met een heel dankbaar tintje. Daarom is er binnen de 

organisatie besloten dat er ieder jaar op minstens één locatie een dergelijk moment mogelijk 

gemaakt moet worden. 

Overigens  is zo’n voorstelling ook toegankelijk voor al het andere publiek, alleen de 

bezoekers die goed opletten kunnen zien dat er iets heel bijzonders aan de hand is. Wat 

begon als een experiment is inmiddels een zeer gewaardeerd extra onderdeel bij de 

kerstcircussen van Duursma Groep Events.

Ongeveer 1,5 uur voor de eerste voorstelling begint komen alle circusartiesten naar de 

circuspiste. De artiesten hebben dan hun kostuum al aan en dienen iets mee te nemen. Dat 

moet een onderdeel van hun act zijn dat ook voelbaar is. Denk hierbij aan een bal of dier, 

terwijl de acrobaat zijn/haar spierballen kan tonen. Dit ‘voelplein’ zorgt ervoor dat blinde 

bezoekers straks tijdens de show toch een ‘beeld’ hebben bij de artiest. 

Intensief contact tussen blinde bezoeker en de artiest 

Bezoekers komen samen met de begeleiders de piste binnengelopen. Wanneer dit niet 

mogelijk is door bijvoorbeeld een rolstoel, gaan de artiesten uiteraard naar de bezoekers toe. 

In groepjes vertellen ze dan wat ze zoal gaan doen in het circus en wordt er ook hier gevoeld. 

De ingezette dieren zijn gewend aan publiek. Ook voor de artiesten is dit een bijzondere 

ervaring. Zij zijn vaak zichtbaar onder de indruk van wat zich in en rondom de piste afspeelt. 

Tegelijkertijd lachen

Vlak voor de voorstelling krijgen alle deelnemers een koptelefoon op. Hiermee kunnen 

ze, net als bij een hoorspel, de hele voorstelling meemaken. Een zeer speciale taak is hier 

weggelegd voor de blindentolken, want als de clown straks een grap maakt, dan is het 

natuurlijk het mooist als de blinde mensen tegelijkertijd kunnen lachen met het overige 

publiek. Het vereist een speciale timing. Het maakt met die koptelefoons overigens helemaal 

niets uit waar de deelnemers gaan zitten. De ontvangst in het circus is overal even goed.  

Een koptelefoon voor bezoeker met autisme

Tijdens deze voorstelling is het ook mogelijk voor bezoekers met autisme om mee te 

luisteren. Na intensief experimenteren blijkt het voelplein en de koptelefoon ook voor deze 

bezoekers positief te werken. Daar waar stilzitten normaal slecht zal lukken, werkt het hier 

wonderlijk wel. Voor de zekerheid kan een plaatsje dicht bij de uitgang gereserveerd worden. 

Een mooi signaal, want naast de belangstelling van 

blinden en slechtzienden kunnen in de toekomst tijdens 

deze voorstelling ook kinderen met een autipas in het circus 

terecht. 

Deze voorstellingen komen tot stand met dank aan de Stichting 

Komt het Zien en de meewerkende gemeenten. 

Circus voor iedereen  

20 21



Arrangementen voor BSO en NSO

Kinderen van buitenschoolse - en naschoolse opvang kunnen komende kerstvakantie weer 

genieten van de speciale kinderarrangementen tijdens onze kerstcircussen.

Jaarlijks ontvangen we bijzonder enthousiaste reacties op deze arrangementen. Uiteraard 

zijn we daar heel blij mee, want de jeugd heeft de toekomst! Met succes bieden de 

kerstcircussen van de Duursma Groep Events de laatste jaren speciale arrangementen voor 

BSO’s en NSO’s om in de kerstvakantie een bezoek te brengen aan onze circussen. Dat kan 

voor een bijzonder gunstige toegangsprijs omwille van de groepskorting die wij bieden. 

Met deze organisaties spreken we af dat de kinderen, allemaal herkenbaar aan dezelfde 

hesjes, naar het circus komen. Ook het toiletbezoek is bij de entreeprijs inbegrepen. 

In de voorgaande jaren is al door tientallen buitenschoolse opvangorganisaties gebruik 

gemaakt van onze speciale aanbiedingen en daarom continueren wij onze mogelijkheden tot 

groepskorting ook komend seizoen.

Wilt u hier meer over weten kunt u een email sturen naar 

gera@nederlandsekerstcircussen.nl of bellen naar 0651462953.

Jongleur
Victor Saly

Hieperdepiep Hoera  Kom jij je verjaardag vieren in ons circus?

Deze verjaardag vergeten jullie nooit meer. Jij bent deze dag onze held of  heldin! 
Deze verjaardag vergeten jullie nooit meer. Jij bent deze dag onze held of 
heldin! 
Natuurlijk zitten jullie vooraan tijdens de adembenemende voorstelling 
maar ook een ‘meet en greet’ met één van onze internationale clowns of de 
‘OLIFANT’, onze huis-mascotte, gaan we voor je regelen. Voor de jarige is er natuurlijk een cadeautje uit onze circusshop en daarnaast 
ook nog een uniek programmaboekje, voorzien van alle handtekeningen van 
onze artiesten. En ook een ritje met z’n allen in de speciale kinderattractie, 
opgesteld onze sfeervol ingerichte foyertent, mag natuurlijk niet ontbreken. Geen feestje zonder eten & drinken. In de horeca van onze circussen staat 
er voor de kinderen een tafel vol lekkers klaar: kinderchampagne, chips, 
popcorn, suikerspin, kortom alle verwennerijen die bij een circusbezoek 
horen. 
Vier uw (kinder)feestje bij ons in het circus en u heeft geen kind 
meer aan ze!
Uiteraard bent u als ouder hierbij van harte welkom.
    

U kunt uw kinderfeestjes aanmelden 
bij annemarie@nederlandsekerstcircussen.nl 

of bellen naar 0611145481.
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Een unieke beleving op een unieke locatie

Werken in een echt circus, de Duursma Groep Events weet hier alles van. Nergens anders 

vindt u zoveel exceptionele situaties binnen één bedrijf. Neem alleen al de honderden 

medewerkers die in 18 verschillende talen met elkaar moeten communiceren, om binnen 

een week een harmonieuze en indrukwekkende circusproductie tot stand te brengen. 

Of om een heel jaar te werken aan een product dat in een kleine drie weken de 

hele jaaromzet moet genereren. Realiseert u daarbij dan ook nog dat het vijf à zes 

verschillende producties betreft op totaal verschillende locaties.

Laat de kerstcircussen van de Duursma Groep Events een mooi en inspirerend voorbeeld 

voor u zijn om schijnbaar onmogelijke targets te halen. Wij bieden onze locaties graag 

aan en stellen deze, naast het in gebruik hebben voor onze fantastische voorstellingen, 

ook beschikbaar voor de organisatie van bijeenkomsten in de breedste zin van het woord.

  

Inspiratie in circusomgeving

Doe inspiratie op door te luisteren naar onze projectmanagers en neem eens kijkje 

achter de schermen. Men zal u laten zien hoe het voelt om schijnbaar onmogelijke 

uitdagingen aan te gaan, met elk jaar nieuwe verrassingen op het pad. Het circus 

kent vele uitdagingen en werkt met personeel, afkomstig van over de hele wereld. 

Daarnaast draagt het maximale zorg voor het dierenwelzijn en verzekerd het zich van 

de aanwezigheid van alle noodzakelijke paspoorten, draagt het grote zorg voor de 

brandveiligheid, worden de weersomstandigheden gevolgd en wordt gewaakt over de 

veiligheid van de artiesten, bezoekers en personeel. 

Hoe gaan wij hiermee om, wat zijn de protocollen en op welke wijze zorgen wij dat 

iedereen op de hoogte is van draaiboeken etc. Samenwerking en probleemoplossend 

handelen zijn hierbij van essentieel belang. Er is geen tijd voor langdurig overleg, men 

moet blind op elkaar kunnen vertrouwen. Nergens anders is het zo zicht- en tastbaar te 

maken en uit te voeren dan in onze magische piste.  

Trainingen, workshops of gewoon een ontspannen moment voor personeel of relaties?

Onze locaties bieden ongekende mogelijkheden. Wij denken ook hierin graag met u mee. 

Grensverleggende workshops, inspirerende lezingen (met onze artiesten als decor), een 

banenmarkt om nieuw personeel aan te trekken, een verrassend netwerkmoment of 

een onvergetelijke feestavond met uw personeel als dank voor het harde werken van 

afgelopen jaar? Wij verzorgen het graag voor u. 

En net als onze shows geldt hiervoor, je gaat er niet naartoe maar je beleeft het!  

Stap in de wereld van onze circussen en ontdek de onbegrensde mogelijkheden. 

In deze presentatiegids worden een aantal concrete mogelijkheden aangegeven.

Uiteraard kan ieder arrangement naar eigen inzicht worden aangepast. 

Onze afdeling Sales kan u hier alles over vertellen. 

Meer informatie via annemarie@nederlandsekerstcircussen.nl  0611145481.

Teambuilding in een wereld vol inspiratie
De speciale toegankelijkheid van onze circussenDuursma Groep Events heet ook de mensen met een beperking van harte welkom 

in haar circussen. Na contact met Petra Postma van KTG Solutions, gespecialiseerd in 

het toegankelijk maken van evenementen, bleek dat met het beschikbaar stellen van 

rolstoelplaatsen en het plaatsen van een invalidentoilet slechts een kleine stap was 

gemaakt. Er komt heel wat bij kijken voor je als evenementenbedrijf een speciale 

officiële erkenning krijgt voor toegankelijkheid. Bij de eerste bespreking kwam een haast oneindige waslijst aan vragen op tafel. Het 

werd meteen duidelijk dat er nog heel wat hobbels genomen moesten worden en 

dat daar ook behoorlijk wat voorbereidingstijd voor nodig was. Petra Postma is zelf 

rolstoelafhankelijk en heeft dus heel scherp voor ogen welke maatregelen genomen 

moeten worden. Hoe toegankelijk is je circus eigenlijk? Begin maar met speciale invaliden 

parkeerplekken met bordjes waarop duidelijk te zien is dat deze plekken voor 

niemand anders zijn bedoeld. Hoe ver moet je dan nog lopen naar het circus voor je 

werkelijk binnen bent? Welke obstakels kom je onderweg tegen? Blijven de wielen 

steken in de modder zodra zo’n persoon met rolstoel uit de auto stapt of liggen er 

houten vlonders? Wat  voor een soort vloer is er bij de toegang en in de circustent? 

Hoe toegankelijk zijn die toiletten eigenlijk en kunnen halfzijdig verlamde mensen 

hier zelfstandig hun gang gaan? Zijn de wastafels op zithoogte?  

Het zijn vele vragen op een nog veel langere lijst. Er was dus werk aan de winkel. 

Kosten noch moeite werden gespaard om de situatie te optimaliseren. Er ging dan 

ook heel wat organisatie aan vooraf om alles goed geregeld te krijgen. 

Het spreekt daarom voor zich dat men bij Duursma Groep Events bijzonder trots was 

op de allereerste certificaten die zij namens KTG Solutions in 2019 in ontvangst mocht 

nemen voor beide circusproducties. Een Europese primeur voor de circuswereld. 

In 2021 zetten wij alles op alles om voor al onze circusproducties die certificaten te 

bemachtigen. 
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Mogen we u ontvangen in 2021?

Hieronder treft u een aantal concrete opties. Heeft u zelf ideeën? Laat het ons dan vooral 

tijdig weten. We denken graag met u mee.

•  Aankoop van kaarten met groepskorting A:

 Uw personeel / relatie heeft de keuze om on- of offline een keuze te maken uit alle  

 beschikbare voorstellingen. Ideaal als relatiegeschenk of om in uw kerstpakketten te  

 verwerken. Indien gewenst drukken we voor u een gepersonaliseerde kaart. 

 # personaliseren is vanaf 50 stuks al mogelijk, prijzen op aanvraag.                     
                                                 

            

• Aankoop van kaarten met groepskorting B: 

 U en uw personeel / relaties hebben de keuze uit één of een geselecteerd aantal 

 voorstellingen. Hierdoor zullen zij elkaar treffen en is er toch een contactmoment 

 mogelijk. Wanneer u voor iedereen dezelfde voorstelling boekt zal het benodigde 

 gedeelte van de tribune gereserveerd worden voor u en uw gasten.

 Als extra kunnen bij beide arrangementen consumptiemunten geleverd worden. 

 Zo heeft u het eerste kopje koffie al geregeld en kunnen kinderen gemakkelijk zelf 

 hun zak popcorn of versnapering gaan halen bij de horeca. Uiteraard ontvangen we 

 u met een warm onthaal. 

• De hele locatie speciaal voor u alleen? 

 Complete afkoop van de geselecteerde voorstelling en de complete horeca 

 voor uw eigen groep.                   
        

 Exclusiviteit en alle aandacht. Wie wil dat nou niet? Nodig al uw personeel of relaties 

 uit voor een onvergetelijke voorstelling op één van onze speellocaties en wij zorgen  

 dat u niet meer vergeten wordt. Ontvangst, placeren en uiteraard entertainment in 

 het voorprogramma wordt voor u verzorgd. Het zal uw gasten aan niets ontbreken. 

 (Reserveren dient uiterlijk 1 juli kenbaar gemaakt te zijn, hierna is reserveren enkel 

 nog mogelijk op basis van beschikbaarheid).

 U heeft de mogelijkheid een voorstelling te reserveren. Deze wordt dan uit de verkoop 

 gehouden, waardoor u de complete accommodatie ter beschikking heeft.  

 Mogelijkheden om de show zelf aan te kondigen, uw personeel / relaties toe te spreken 

 vanuit de piste, personaliseren van de locatie door plaatsen van bedrijfslogo (binnen en  

 buiten), of zelfs deelnemen aan een van de acts bestaan tot de mogelijkheden.

 Uiteraard staan alle faciliteiten hierbij ook tot uw beschikking en kunnen er afspraken 

 gemaakt worden over horeca, een hapje en drankje en wellicht een leuk aandenken 

 om aan de kinderen mee te geven (lampje, tasje, vlaggetje). Desgewenst kan dit 

 gepersonaliseerd geleverd worden (aangeboden door “uw bedrijfsnaam”). 

 Hierdoor wordt de feestpret nog even verlengd. 

 Uiteraard is de er na de show een mogelijkheid om met de artiesten op de foto te gaan. 

 Gepersonaliseerde uitnodigingen regelen wij graag voor u. Wanneer u zelf een 

 uitnodiging wilt maken, zullen wij benodigd beeldmateriaal en logo’s ter beschikking 

 stellen. 

Verbinding zorgt voor versterking

Hula Hoop

Anouska Bouglione

Wedden dat we u 

        gaan verbijsteren
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Luchtnummer

Duo Infinitum
Wij bieden landelijk vijf locaties met op vier locaties ruim 

1000 stoelen. 

Uiteraard heeft u de mogelijkheid om op meerdere locaties met uw personeel 

en / of relaties een bezoek aan ons circus te brengen. Op alle locaties werken 

we met professionele teams om u en uw gasten een onvergetelijke ervaring te 

bieden. Hierover komen we graag verder met u in gesprek. 

Op dezelfde dag op vijf locaties de complete show voor uw bedrijf? Of wellicht 

op verschillende dagen? Dat kan. In alle gevallen zal iedereen terugkijken of een 

geweldig evenement, uit uw naam aangeboden. 

We organiseren een dag geheel naar uw wens, zorgen op iedere locatie voor 

een warm welkom en eventueel een hapje én drankje. Wij denken ideeën 

daarover graag verder met u uit. Gezamenlijke belevenissen zorgen voor 

verbondenheid, een gevoel van eenheid. Wij zorgen voor vertier en vermaak 

voor iedereen. Jong en oud! 

Naast de circusvoorstellingen bieden we op onze locaties veel verschillende 

mogelijkheden aan.  Zo kunnen we u een (avondvullende) show presenteren 

met (landelijk) bekende artiesten, sprekers of een speciale gast.  We kunnen 

er nog een ludieke actie aan toevoegen zoals het winnen van een prijs. 

Meedenken in mogelijkheden, daarin zijn wij sterk. Ideeën zijn er in overvloed, 

de mogelijkheden zijn ongekend. 

Start de voorpret met een uniek en gepersonaliseerd 

Kerstcircus Kerstpakket

Om de feestvreugde helemaal compleet te maken bieden wij u graag een 

passend relatiepakket aan. De voorpret kan beginnen. Op deze manier kan men 

thuis alvast genieten van wat komen gaat. We pakken uw toegangskaarten 

feestelijk in, samen met wat frisdrank, een zak popcorn, een emmer suikerspin, 

een vlaggetje, een echte clownsneus, een programma magazine, of indien 

men de locatie niet weet; een tegoedbon. In het geval u dat wenst kunnen er 

gepersonaliseerde items worden toegevoegd (denk hierbij aan een bidon, een 

petje, sleutelhangers etc.). Levering van de pakketten gebeurt op afspraak op 

uw bedrijf of via de pakketpost bij uw relaties thuis. Uitvoering in overleg. Doch 

altijd vóór 20 december.

Prijzen op aanvraag via onze sales afdeling via 

annemarie@nederlandsekerstcircussen.nl of 0611145481

Landelijke dekking met uw bedrijf ?  

Voor een impressie van onze 
show, scan de QR code

Elders ging u circus 

    kijken maar bij ons 

        gaat u het beleven
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Tovert u met uw bedrijf  ook graag een lach op een gezicht? 

Als u met uw bedrijf graag een lach op het gezicht tovert verwelkomen wij u graag 

als onze partner en bieden wij u de zichtbaarheid die daarbij hoort en u van ons mag 

verwachten.

Komende kerstperiode verzorgen wij in vijf plaatsen, verspreid over een groot deel van 

het land, de grootste winterevenementen in de regio. Daar komt organisatorisch veel 

bij kijken. Een kerstcircus organiseren doe je daarom niet alleen en dat willen we ook 

niet!  Op alle locaties wordt intensief  samengewerkt met omliggende bedrijven, diverse 

organisaties, gemeenten en toeleveranciers. Een win/win situatie creëren voor iedereen, 

daar denken we graag aan mee. 

Ondanks de korte speelperiode, genieten we jaarlijks grote belangstelling. Met 

bezoekersaantallen van 18.000 tot ruim 30.000 bezoekers per locatie, bieden we onze 

locaties ook graag aan om uw bedrijf of product onder de aandacht te brengen. Dit kan 

lokaal maar ook nationale aandacht behoort tot de mogelijkheden.

Onze organisatie staat voor sfeer, beleving, verbinding en onvergetelijke momenten. 

Hospitality met een hoofdletter H. Een bezoek aan onze circussen betekent samen zijn, 

samen beleven en genieten, maar ook samen herinneringen maken. Een groot goed deze 

tijd. 

Kortom: wij zetten maximaal in op een positief gevoel en in die omgeving bieden we u de 

ruimte om uw bedrijf, dienst of product onder de aandacht te brengen. 

Dit kan op veel manieren. We hebben daarom een aantal aantrekkelijke pakketten voor u 

samengesteld, maar geven u volledigheidshalve mee dat meer kan. 

• Een incentive voor alle kinderen? We delen ze graag voor u uit bij het naar 

 huis gaan. 

• Een combinatie van partner worden en ook uw bedrijfsfeest vieren of uw relaties   

 bedanken? Geen probleem, we vinden vast een gouden deal! 

Het zijn slechts enkele van nog veel meer mogelijkheden om samen het mooiste feest van 

het jaar te vieren. 

Het circus, de locatie voor 1001 mogelijkheden. 

Mogen we u welkom heten? 

Heeft u interesse, ontstaat de glimlach bij u ook al alleen bij het idee? Dan wordt het wat 

ons betreft de hoogste tijd om kennis te maken.  

Neem contact op met onze salesafdeling voor het maken van een afspraak, waarin wij 

u geheel vrijblijvend bijpraten over onze opties en ideeën. Daaropvolgend kunnen wij u 

eventueel een voorstel op maat doen toekomen, want ook hierin denken wij graag met u 

mee. 

Omdat alles begint 
met een kennismaking…
Annemarie Ruis

annemarie@nederlandsekerstcircussen.nl  

Tel: +31(0) 6 111 454 81

Partner worden?

Rola Rola
Kevin Chaves

Voor een impressie van onze 
show, scan de QR code

Circus is 
dromen met 
je ogen open
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Sponsorpakketten

Onze sponsorpakketten zijn gericht op maximale zichtbaarheid, normaliter 

gebaseerd op één locatie. Uiteraard maken we een passend voorstel, afgestemd op 

uw wensen.  Mogelijk wilt  u gezien worden op meerdere locaties of is landelijke 

aandacht een optie die nog beter bij uw organisatie en wensen aansluit. 

Hierop inspelend bieden wij u vier sponsoropties:

               

 PAKKET

BRONS

 6 tickets tribune A voor een voorstelling 
 naar keuze.
 4 tickets voor de premiè voorstelling ADRENALINE 

met Hans Klok op 23 december in Haarlem.
 Presentatie van uw bedrijf op onze led borden.
 1/4 full color advertentie pagina in 
 ons programmaboek.
 Uw logo vermelding op onze internetsite.

PRIJS

e 750

PAKKET

ZILVER

 10 tickets tribune A voor een voorstelling naar keuze.
 6 tickets voor de Vip premiè voorstelling 
 ADRENALINE met Hans Klok op 23 december in 

Haarlem.
 Reclame ruimte binnen het circus middels banners 

en of beachvlaggen.
 Presentatie van uw bedrijf op onze led borden.
 1 pagina full color advertentie in 
 ons programmaboek.
 Uw logo vermelding op onze internetsite.

PRIJS

e 15 00

PAKKET
GOUD

 12 tickets tribune A voor een voorstelling naar keuze.
 10 tickets voor de Vip premiè voorstelling 
 ADRENALINE met Hans Klok op 23 december in 

Haarlem.
 Reclame ruimte voor het plaatsen van 
 (beach)vlaggen nabij de entree van het circus.
 Reclame ruimte binnen het circus middels banners 

en of beachvlaggen.
 Presentatie van uw bedrijf op onze led borden.
 2 pagina’s full color advertentie in 
 ons programmaboek.
 Uw logo vermelding op onze internetsite.

PRIJS

e 1950

Uw naam voor een langere aaneengesloten periode in de 
spotlights?
Als hoofdsponsor verbindt u uw naam altijd ten minste voor drie jaar aan onze 

circussen. Dit kan zowel op lokale maar ook op landelijke basis. Uiteraard kan dit in 

veel gevallen ook samengaan. (Hoofdsponsor en subsponsor). Onze reikwijdte is groot en daarmee interessant voor bedrijven. Uw naam wordt 

gekoppeld aan een fantastisch product, een professionele organisatie en wordt 

gezien door een gigantisch breed publiek. Het spreekt voor zich dat wij trots zijn op 

onze partners, zonder hen zou er niet zoveel mogelijk zijn. Zoals reeds is aangegeven is elke samenwerking er een op maat en dus afgestemd 

op uw specifieke wensen. Heeft u interesse en wilt u meer weten? Wij komen 

graag bij u langs om u verder te informeren en de mogelijkheden van een 

samenwerking met u te bespreken.  

Hoofdsponsor

VIP-Arrangementen

Heeft u iets heel speciaals te vieren of wilt u dit keer echt een onvergetelijk moment 

beleven? Wij bieden u een uniek kijkje achter de schermen. We ontvangen u met 

een glas bubbels en een lekkere versnapering, die in de pauze klaarstaat in onze 

VIP Lounge. En natuurlijk zijn voor u, als onze V.I.P.– gast, de allerbeste stoelen 

gereserveerd. 

U kunt nu het circus nog intensiever beleven. Nooit eerder stond u zo dichtbij de 

artiesten. Verbazing, humor, spanning en elegantie vliegen recht voor uw neus aan 

u voorbij. En dit alles na een unieke en exclusieve rondleiding achter de schermen. 

Welkom in de internationale wereld van glitter en glamour. 

Maar wat gebeurt en nou echt achter dat mooie pistedoek? Hoe en met hoeveel 

personen wordt er gewerkt aan één show? Bovendien nemen we een kijkje bij de 

dierenverblijven. En wie weet komt u wel een artiest tegen, want voorbereiden 

gebeurt vaak achter de schermen...

Iedereen die van het circusbezoek een koninklijk bezoek wil maken, ontvangen we 

natuurlijk met alle klasse die daarbij hoort. En uiteraard gaat u niet met lege handen 

naar huis. Naast de vele foto’s die u zelf al maakt, bieden we u een programmaboek 

en een leuke attentie aan. Die zullen u nog lang herinneren aan deze onvergetelijke 

ervaring.

Reserveert u ruim van tevoren, zodat u zeker bent 

van uw exclusieve VIP-arrangement via 

annemarie@nederlandsekerstcircussen.nl 

of 0611145481.

DEALER

PAKKET

 20 tickets tribune A voor een voorstelling naar keuze.
 15 tickets voor de Vip premiè voorstelling 
 ADRENALINE met Hans Klok op 23 december in 
 Haarlem.
 Reclame ruimte voor het plaatsen van 
 (beach)vlaggen nabij de entree van het circus.
 Vermelding van uw bedrijf/merk voor 
 elke voorstelling
 Presentatie van uw bedrijf op onze led borden.
 1 pagina’s full color advertentie in 
 ons programmaboek.
 Uw logo vermelding op onze internetsite.

PRIJS

e 2750
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Voor meer informatie: 
annemarie@nederlandsekerstcircussen.nl 
of 0611145481



Eind februari bereikte oprichter en directeur Alex Sijm overeenstemming 

met de Duursma Events Groep over de overname van het succesvolle 

Wintercircus Sijm uit Heerhugowaard. Op dinsdagochtend 22 september 

2020 werd het circus officieel overgedragen aan de nieuwe directie. 

Vanwege de coronamaatregelen is de viering van het 20-jarig jubileum van 

het Wintercircus verplaatst naar 2021.

Zijn besluit om afscheid te nemen als directeur van het Wintercircus 

Sijm maakte Alex Sijm al op 5 januari 2020 bekend. In de 

weken erna vonden onderhandelingen plaats met verschillende 

partijen die interesse toonden in het succesvolle circus. Al snel 

kwam het tot een overeenkomst met de Duursma Events Groep. 

Het bedrijf uit Hippolytushoef is een grote speler in de markt van 

winterevenementen en producent van kerstcircussen in onder andere 

Haarlem en Enschede.

Nieuwe eigenaar René Duursma is erg blij met de overname en 

kijkt vol vertrouwen naar de toekomst, waaronder de samenwerking 

met Recreatieschap Geestmerambacht die dinsdag na de overdracht van het 

Wintercircus officieel werd ondertekend. Duursma: ‘Het Wintercircus in Heerhugowaard 

is een begrip in de regio. Als zodanig vormt het een mooie aanvulling op de kerstcircussen 

die wij in heel Nederland presenteren. Daarnaast biedt de samenwerking met Recreatieschap 

Geestmerambacht volop kansen voor de toekomst.’

Afscheidsvoorstellingen gecanceld

Toen de overname rond was, begon Alex Sijm meteen met het voorbereiden van 

afscheidsvoorstellingen. Helaas konden die vanwege de maatregelen rondom de 

corona pandemie geen doorgang vinden. Hoewel hij het spijtig vindt dat er geen 

afscheidsvoorstellingen zijn, troost Sijm zich met de gedachte dat ‘zijn’ Wintercircus wordt 

voortgezet. ‘Na 2020 gaat het circus verder als Noord-Hollands Wintercircus en daar ben 

ik ontzettend trots op. Een mooier afscheidscadeau kon ik mij niet wensen. Wanneer je 

twintig jaar al je energie en passie in iets stopt, is het mooi dat het blijft bestaan.’ De 

jubileumvoorstellingen zijn nu 

gepland voor 2021.

Toekomstplannen

Het 

Afscheid van het Wintercircus 

is 

voor Sijm is geen afscheid van het 

circusvak. Sinds kort is hij adviseur 

van 

het Fédération Mondiale du Cirque in 

Monte Carlo en in Nederland blijft hij 

Sijm 

als zakelijk leider betrokken bij Circus 

in 

de Zorg en Gay Circus Amsterdam. 

Medio 2021 hoopt hij een bedrijf te 

starten op het gebied van coaching en 

motivatietrainingen. Bovendien werkt 

Sijm 

hij samen met journalist Jan Vriend 

aan 

aan een boek dat mensen motiveert 

om 

hun dromen waar te maken. Hierbij 

dient het circus als metafoor. En 

daarmee is de cirkel rond.

Nieuwe directie wintercircus in Heerhugowaard

Draadartiest
Steven Ferreri 

Fotograaf: Jan Jong
Voor een impressie van onze 

show, scan de QR code34 35



Maak kans op een foto met jou en een beroemd dier

Kinderboerderij biedt extra beleving bij circus

Vraag ieder kind wat er bij een circus te zien is, dan is het antwoord: dieren! In ons 

collectief geheugen hebben we het nog over olifanten, leeuwen en tijgers. Tegenwoordig 

zijn al die spannende dieren niet meer van de partij. Bij de circussen van Duursma Groep 

Events kiezen we de laatste jaren vaak voor één optredende diersoort in de circuspiste, 

zoals acts met honden, duiven of papegaaien. Toch zijn er bij onze circussen heel veel 

dieren te vinden, ze treden alleen niet op, maar lopen vrij rond in de kinderboerderij.

Ervaren dierenverzorger

Drie jaar geleden werd voor de eerste keer een kinderboerderij geplaatst. Deze stond 

onder een eigen overkapping en had een sfeervol houten kerststalletje erbij. Het publiek, 

afkomstig uit de wijde omgeving, reageerde bijzonder enthousiast. Bezoekers kwamen 

soms zelfs dagelijks een kijkje nemen. 

De kinderboerderij heeft veel knuffel- en aaibare dieren zoals konijnen en cavia’s. Maar ook 

pony’s, ezels, schapen, geiten, varkens, lama’s, alpaca’s, kippen, duiven en watervogels zijn 

er te vinden. Daarnaast vind je er bijzondere dieren die je niet elke dag tegenkomt, zoals 

een struisvogel of een kalkoen. Bij de dieren op de kinderboerderij is altijd een ervaren 

dierenverzorger aanwezig die continu waakt over het dierenwelzijn. Zelf meegebracht brood 

voeren is superslecht voor vele dieren en dus ongeschikt voedsel. Er is wel uitgebalanceerd 

voer te koop bij de beheerder. Zo blijven alle boerderijdieren ook gezond. 

Geniet van de nabijheid van dierenBreng ook eens een bezoek aan onze boerderijdieren. Waar anders kunnen kinderen nog zo optimaal genieten van de nabijheid van dieren? Dieren die onder toezicht zelfs geknuffeld en geaaid 
mogen worden. Voel hoe zacht en wollig een 
konijn is of raak eens zo’n eigenwijze alpaca aan, 
maar kijk uit dat de lama niet in je gezicht spuugt. De 
kinderboerderij is leerzaam voor jong en oud. Wist u dat 
er vorig jaar tijdens het kerstcircus zelfs een babylama 
geboren is? Zal dat dit jaar ook weer gebeuren? Leerzaam uitjeEen bezoekje aan de kinderboerderij is niet alleen een 

recreatieve bezigheid, het is ook een leerzaam uitje voor 
jong en oud. De beheerder van de kinderboerderij 
vertelt tal van leuke feitjes en weetjes over de 
dieren. Stel gerust je vraag, want degene die 
bij de kinderboerderij aanwezig is weet bijna 
overal een antwoord op. 
Gratis te bezoekenDe kinderboerderij is een gratis te bezoeken evenement waar je elke dag vanaf 10:00 uur tot kort na de laatste voorstelling terecht kunt. En wanneer u er 

toch bent, loop dan ook eens naar binnen 
in onze gezellige en sfeervolle foyer voor een 
kopje koffie, thee, chocolademelk en/of een 
versnapering. 
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BetaalmuntenOp het Brabants Winterfestijn is gekozen voor maximaal 
betaalgemak middels gebruikmaking van betaalmunten. Deze 

munten zijn verkrijgbaar aan de centrale kassa en zijn overal 

waar voor een product betaald moet worden te gebruiken. 
Prijzen staan daarom aangeduid met muntwaardes. In 
het verleden ervaring opgedaan met dit betaalsysteem is 
gebleken dat het niet alleen veilig is, maar dat het ook de 
transactiesnelheid verhoogt. Geen gedoe meer met pasjes 
of contant geld om te betalen of wisselgeld om terug te 
betalen. Een product is snel afgerekend en verlaagt bij 
grote(re) drukte de wachttijd. Een niet onbelangrijke pré daar 

waar het de totaalbeleving van de bezoekers betreft.Animatie voor nog meer pretAls vast onderdeel van het Brabants Winterfestijn 
worden bezoekers dagelijks vermaakt met  
meerdere vormen van circusanimatie. Zich tussen 
het publiek ophoudend zijn ze de reden voor 
verbazing, plezier en lachsalvo’s. Het publiek zal 
zich kostelijk vermaken.Creatief en kundig in hun professie weten de 
artiesten met het grootste gemak de aandacht 
op zich gevestigd te krijgen, waarbij de interactie 

met de bezoekers tot onvoorspelbare reacties 
zal leiden. Dat het de garantie is voor hilarische 

situaties, laat zich raden.  
ArrangementenVoor nog meer vakantieplezier kunt u uw dagje weg 

uitbreiden met tal van andere vrije tijdbestedingen, 
waaronder bowlen, een bezoek aan de escape room of 
bijvoorbeeld de bioscoop. Ook een bezoek aan het indoor 
glijpark “Kabonk” behoort tot de mogelijkheden om er 
daarna onbeperkt te smullen van pannenkoeken bij de  
“Pannenkoekwaus”. 

Het Brabants Winterfestijn, indoorpretpark 

met een keur aan attracties en lekkernijen

Onbeperkt genieten van een keur aan attracties,  smullen van een enorme keuze 

aan de meest uiteenlopende lekkernijen en je vergapen aan circusanimatie. Het 

klinkt te mooi om waar te zijn maar wij verzekeren u dat het écht kan. Want voor 

een allereerste keer zal in Breepark, gelegen aan de rand van Breda, een groots 

indoorpretpark verrijzen. Het allerbeste op gebied van pretpark, Circus Food & Fun 

zijn hier bijeengebracht, als garantie voor een ultiem uitje tijdens de kerstvakantie.  

Uniek concept

Het gehanteerde en voor Nederland unieke concept biedt een all-in prijs voor alle draaiende 

attracties. Voor één entreeprijs kunnen bezoekers een dagdeel onbeperkt genieten van de 

aanwezige vermaakzaken. In de 8400 vierkante meter grote hal staan een groot aantal top 

attracties opgesteld. Van Funhouse tot Power Polyp, van Buggy tot Draaimolen, jong en oud 

kunnen hun hart ophalen en genieten van al het spektakel dat in de enorme hal van het 

Breepark is te vinden. Daarmee kan het Brabantse Winterfestijn zonder meer aangemerkt 

worden als het “altijd mooi weer uitje in de kerstvakantie”. Overigens; ook op het 

buitenterrein zullen er enkele spectaculaire hoge attracties worden geplaatst, waaronder 

de 40 meter hoge Booster. Daarmee kan in het totaal op meer dan 10.000 vierkante meter 

absoluut top amusement gevonden worden.

Heel veel lekkers

Bijzonder sfeervol ingericht zal een scala aan te verkrijgen food & drinks een beleving op 

zich zijn en onlosmakelijk een veraangenaming van het verblijf inhouden.

Wat te denken van versgebakken oliebollen, poffertjes, pannenkoeken of churros. 

Genieten op een van de terrassen of smullen van een suikerspin, popcorn of van een echte 

kermislekkernij, te verkrijgen bij de Oud Hollandse snoepkraam. Ook aan de liefhebbers van 

een hartige lekkernij is gedacht. Voor hen zijn er vele soorten snacks en bijvoorbeeld een 

vers bereide maiskolf te verkrijgen.  Hoe dan ook, de keuze is enorm en echt te veel om 

allemaal op te noemen.

Geheel afgestemd op de wensen van onze klant bieden wij, naast 

de optie van de onbeperkte toegang tot alle attracties, ook 

de mogelijkheid om een geheel door ons 

verzorgd samen te stellen All-in food 

pakket te boeken. Goed om te 

weten dat aan een dagje uit zo 

een nog persoonlijker tintje kan 

worden meegegeven.
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Volop horeca

Daarnaast biedt de locatie volop horecamogelijkheden waarmee 

u uw dagje uit tot een nog groter feest kunt maken. Zo is er een 

all-inclusive restaurant,  kan heerlijk worden gegeten bij “Happy 

ITALY”  (een Italiaans restaurant),  kunt u culinair genieten bij 

restaurant “De Beren”, of zich tegoed doen aan een van de vele 

McDonalds specialiteiten.

Er zijn echt vele opties denkbaar die in een totaalpakket het 

ultieme dagje uit zullen inhouden. Nog nooit eerder voelde een 

bezoek aan een pretpark als zo’n warme deken.

Informeer geheel vrijblijvend naar onze arrangementen.

 
Het spreekt voor zich dat wij alle noodzakelijke maatregelen 

hebben genomen om het evenement, volgens de dan geldende 

eisen, corona proof te laten verlopen. Zo valt veilig te genieten 

van de allerleukste elementen die de vrije tijdsector biedt. 

Daarmee maakt het de locatie ook tot de ultieme plek voor 

het vieren van een All-inclusive kinderverjaardag, schooluitje, 

bedrijfsuitje of nieuwjaarsborrel. Voor al uw wensen geldt: u 

vraagt en wij draaien. Arrangementen worden voor u op maat 

gemaakt. Zo ook VIP-arrangementen met onbeperkt toegang 

tot de attracties met een eigen VIP-ruimte welke voorzien 

is van een balkon van waaraf u een magisch uitzicht op 

het pretpark heeft.  Nog nooit zagen ook de kinderen 

van uw medewerkers of cliënten zo uit naar de kerst of 

nieuwjaarsborrel. En gewenst, dan kan busvervoer ook 

door ons geregeld worden. Niet voor niets is het Brabants 

Winterfestijn uitgeroepen tot het beste vakantieuitje van 

2021/2022.

Het Brabantse Winterfestijn vindt plaats 

van 18 december 2021 t/m 9 januari 2022. 

De Ticketverkoop verloopt via Ticketmaster en gaat 

van start op donderdag 1 april. 

Komt u met de auto dan kunt u gebruik maken van 

de gratis parkeervoorzieningen. Deze zijn royaal 

aanwezig in de directe omgeving van de hal. 

Voor uitgebreide informatie kijkt u op 

onze website: 

www.brabantswinterfestijn.nl 

U kunt ook contact maken met Annemarie Ruis: 

annemarie@nederlandsekerstcircussen.nl of 

telefonisch op 06 111 45 481.
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E-mail info@uitmetjonker.nl    

Telefoon  085-2739784    

Website  www.uitmetjonker.nl

Uit met Jonker 

Uit met Jonker, onderdeel van Jonker Travel uit Katwijk, biedt de leukste en verrassendste uitjes naar 

de mooiste evenementen, bekende en onbekende plekken en dit jaar ook naar het spectaculaire 

kerstcircus in Haarlem en Heerhugowaard. 

Door onze jarenlange ervaring zorgt Uit met Jonker ervoor dat u veilig en vertrouwd in onze luxe 

touringcars met ervaren chauffeurs naar en van het kerstcircus wordt gebracht. 

Reist u, met uw gezelschap, mee ons mee?

Uit met Jonker zorgt ervoor dat u zorgeloos met uw gezin, uw familie, uw relaties, uw collega’s, uw 

school of ander gezelschap naar het mooiste kerstcircus van ons land wordt gebracht. Geen gezeur 

met het vinden van een parkeerplek: Uit met Jonker haalt u op, zet u bij het tentencomplex af en 

brengt u comfortabel weer naar huis. Kiest u voor Uit met Jonker, dan reist u in één van ons luxe 

touringcars. Onze touringcars zijn van alle gemakken voorzien, waaronder zeer comfortabele stoelen. 

Ook beschikken wij over touringcars met faciliteiten voor mindervaliden. 

Neem contact met ons op voor meer informatie en een scherp aanbod. 

E-mail info@uitmetjonker.nl    Telefoon 085-2739784    Website www.uitmetjonker.nl 

Opstaplocaties in Zuid- en Noord-Holland  

Uit met Jonker biedt dit jaar, naast de mogelijkheden voor groepsvervoer, ook de mogelijkheid om 

met een klein gezelschap per touringcar naar het kerstcircus te gaan. Wij hebben opstapplekken in 

Katwijk, Noordwijk, Rijnsburg, Leiden, de Bollenstreek, Haarlemmermeer, Amsterdam, Waterland, 

Purmerend, Hoorn en Enkhuizen. Op www.uitmetjonker.nl treft u een overzicht van alle opstaplocaties. 

Wij brengen u tot voor de entree van het kerstcircus en halen u daar ook weer op. 

Als VIP naar het kerstcircus   

Stelt u zich eens voor: U wordt thuis of op uw werk opgehaald met een zeer luxe VIP-bus van Uit 

met Jonker, u wordt als VIP ontvangen in het kerstcircus, u zit op de mooiste plekken met een hapje 

en een drankje en……. na afloop heeft u een ‘meet and greet’ met enkele artiesten en natuurlijk de 

nationale circusmascotte. 

Een fantastische middag of avond waar u niets tekort komt. Een geweldige ervaring die u nog lang zult 

herinneren. Uit met Jonker biedt een aantal exclusieve VIP-arrangementen aan. Heeft u interesse? 

Neem dan contact met ons op, zodat wij samen met u een uniek programma kunnen uitwerken. Belt u 

ons gerust op 085-2739784 of mailt u ons op info@uitmetjonker.nl. 

Speciale groepsarrangementen inclusief lunch of diner aan boord 

Uit met Jonker biedt, samen met haar partner Rederij Van Hulst, de mogelijkheid om aan boord van 

een luxe schip voorafgaande (of nadien) aan de kerstcircusvoorstelling te lunchen of te dineren. Onze 

varende restaurants liggen vlakbij het kerstcircus afgemeerd op een unieke locatie. Samen met het 

kerstcircus hebben wij de mooiste plekken gereserveerd. Deze plekken zijn uiteraard ook geschikt voor 

minder validen.

Neem contact op met Uit met Jonker om uw compleet verzorgde dagtocht naar het kerstcircus te 

bespreken. Wij regelen het zorgeloze vervoer, een fantastische lunch of diner, de mooiste plekken in 

het kerstcircus, kortom een ultieme beleving rondom de feestdagen! 

Uit met Jonker staat garant voor een volledig verzorgde en onbezorgde middag of avond in het 

Kerstcircus Haarlem en het Noord-Hollands Wintercircus in Heerhugowaard.

Wij zijn enorm verheugd bekend te kunnen maken dat al onze kerstcircussen in 

blijde verwachting zijn van een babyolifant. Natuurlijk geen echte olifant, maar onze 

eigen mascotte die het publiek komende kerstvakantie zal verwelkomen in één van 

onze circussen. En daarmee gaat voor René Duursma een lang gekoesterde wens in 

vervulling; de ‘olifant’ terug in de piste! Dus laat de voorpret maar beginnen!
Hoe de olifant gaat heten, dat bepaalt ons publiek, als trouwe bezoeker van 

de kerstcircussen. Heeft u al een leuke naam in gedachte voor onze nationale 

circusmascotte? Hou hem dan nog even geheim! Zodra ons olifantje op magische 

wijze ter wereld komt, gaan wij het hooggeëerd publiek vragen om een toepasselijke 

naam te bedenken. Hou dus onze social media-kanalen en de websites in de gaten.
PubliekslievelingWanneer je kinderen (van alle leeftijden) vraagt naar het ultieme circusdier dan is 

dit toch nog altijd onmiskenbaar de olifant. Zonder enige twijfel wordt onze nieuwe 

circusmascotte de publiekslieveling van iedere show. De grote ‘dikhuid met slurf 

en slagtanden’ zal het publiek opwachten in de foyer en brengt onze jonge gasten 

alvast in de juiste sfeer en stemming. Dat doet de mascotte niet alleen in Haarlem 

en Enschede, maar vanaf dit najaar ook in Almere, Oss en Heerhugowaard (Noord-

Hollands Wintercircus). In en rondom de Duursma kerstcircussen zal de circusolifant 

een opvallende verschijning zijn. 
Wij kijken ernaar uit om u komende winter terug te zien bij één 

van onze shows. Een ‘meet & greet’, een knuffel 
of een selfie met onze olijke gigantische 
circusolifant mag dan zeker niet ontbreken!

Nederlandse Kerstcircussen.nl 

in blijde verwachting

N
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René Duursma
Algemeen directeur / producent
Programmering
Inkoop

Atze J. Lubach 
Uitvoerend producent
Productieleiding Enschede
Regisseur / spreekstalmeester

Leendert Bedijn  
Drukwerk / marketingcampagne
Programmering
Ticketing

Tonny Hendriks 
Tentencomplex & faciliteiten
Artiestenbemiddeling

Gera de Leeuw 
Werkgroep Sales & Marketing
Werkgroep PR, Promotie & Communicatie
Sales non-profit partners

Annemarie Ruis  
Werkgroep Sales & Marketing
Sales, B2B en events
Productieleiding Oss

Daniel Doornkamp  
Werkgroep PR, Promotie & Communicatie
Social media

Marcel Bergema 
Contracting

Justin Groot 
Werkgroep PR, Promotie & Communicatie
Websites

Edwin Vader
Horeca faciliteiten

Frank Wiggers
Vergunningen & overheidscoördinator

Even voorstellen……..

Colofon

Fotografen Dirk Jan Ranzijn

 Frank Veldkamp

 Andrew Payne

 Christophe Roullin

 Giovanni Lagorio

Lay out  Petra van Schie   

Drukwerk  Multicopy Noordwijk Klei Oost
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Henk van den Berg
Adviseur Kerstcircus Oss

Frank Veldkamp
Versiering tentencomplexen
Tekstuele begeleiding

Alex Sijm
Adviseur Noord-Hollands Wintercircus

Dolf Ruesink
Adviseur Kerstcircus Enschede

Sammy Little
Secretariaat

Robert Vinkenburg
Perschef



Tijdens eerdere edities van onze kerstcircussen werden wij ‘ondersteund’ 
door verschillende partners uit het bedrijfsleven en de (semi)overheid. 
Waardevolle samenwerkingen waar wij trots en ‘zuinig’ op zijn. 

Mogen wij voor dit jaar ook (weer) op u rekenen?

V O L K S PA R K
E N S C H E D E

Met alle foto’s en informatie uit onze brochure 2021-2022 kan de voorpret beginnen! 

Naast alle artiesten en onze medewerkers verheugen ook duizenden bezoekers zich in 

het najaar op de komst van één van onze kerstcircusproducties. “Maken we gebruik van de bus om zorgeloos naar een voorstelling te gaan?” “Gaan we 

nadien nog gezellig met elkaar een hapje eten op één van de rondvaartboten?” “Vieren 

we de verjaardag van één van de (klein)kinderen met een heerlijk circuspartijtje?” 

“Plannen we eindelijk weer een personeelsfeest met alles erop en eraan in een 

gezellige circus ambiance?” “Houden we onze nieuwjaarsreceptie in het tentencomplex 

voorzien van catering en ‘overgoten’ met adembenemende circusacts?” Qua 

mogelijkheden en arrangementen kunt u bij ons ‘te kust en te keur’!
Al deze voorpret zorgt voor adrenaline in je lichaam, het geeft je een boost aan energie 

en een gevoel van euforie! Niet alleen de dag van de voorstelling brengt dit teweeg 

maar met name ook de periode eraan vooraf: oftewel de VOORPRET! En wij missen deze 

voorpret nu al een jaar lang! De gehele evenementenbranche en alle kerstcircussen in het bijzonder zorgen bij al die 

honderdduizenden bezoekers voor deze zelfde gevoelens en een beetje geluk.
We willen er allemaal weer op uit, we willen weer ontmoeten, we willen weer 

lachen en onbezorgd een knuffel kunnen geven. En dit gevoel van verlangen naar, 

die voorpret, is toch iets wat we allemaal ongelofelijk missen. Ruim 17 miljoen 

Nederlanders moeten zich toch weer gaan verheugen op al die prachtige evenementen, 

van klein tot groot, inclusief al die prachtige circusvoorstellingen die wij jaarlijks mogen 

verzorgen als onderdeel van de sfeervolle en warme feestdagen. Wij kijken er in ieder 

geval enorm naar uit, of liever gezegd, we hunkeren ernaar!Uiteraard weten ook wij nog niet hoe de wereld er in december uit zal zien maar de 

verwachtingen zijn zeer hoopvol, mede vanwege enerzijds de vaccinaties en anderzijds 

de ontwikkelingen op het gebied van sneltests. Eén ding weten wij wel zeker: mocht 

uw boeking of reservering uiteindelijk niet plaats kunnen vinden vanwege eventuele 

RIVM-maatregelen door de pandemie, dan werken wij niet met tegoedbonnen of 

vouchers maar ontvangt u altijd uw geld terug. 
Wij bieden u dus een   geld terug garantie !Graag tot ziens bij één van onze voorstellingen.Hartelijke groet namens het productieteam,Leendert BedijnRené Duursma

Atze J. Lubach

Voorpret & Corona
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