
F. Reuvers 

Dochter & Zonen 

Al onze attracties zijn verzekerd en zijn goed-

gekeurd volgens alle verplichte veiligheidsnor-

men. Onderhoud en reparaties verrichten wij 

in eigen beheer.

F. Reuvers Dochter & Zonen

Kijkuit 37

4001 XA Tiel 

Tel: 0344-622042

Mob: 06-53164990

www.freuvers.nl 

Kvk nummer: 11046412

Oldtimer

Ook hebben wij tientallen oldtimers in ons 

bezit, die te huur zijn voor decoratie of voor 

gebruik bij een trouwerij.

Woonwagen

Deze oude woonwagen van 

omstreeks 1900 is een buggenhoutse wagen.

Hij is inclusief meubels en bestek in originele 

staat en in 1987 voor het laatst bewoond.

De staat en de originaliteit maakt deze wagen 

tot een unicum.

Buiten deze wagen hebben wij nog meerdere 

houten en platen woonwagens in ons bezit.

Doet oude tijden herleven

Doet oude  

tijden herleven!



Zweefmolen

Onze nostalgische zweefmolen  “Poemeltje” 

van 1905 is een attractie voor jong en oud.

Opa’s en oma’s genieten, wanneer ze zien, 

dat hun kleinkinderen zich in deze attractie uit 

hun jeugd vermaken. Uiteraard kunnen ze zelf 

ook een ritje maken om oude tijden te doen 

herleven.

Deze molen is een originele Hollandse zweef-

molen, die op kleine details na i.v.m. veilig-

heidsvoorschriften nog geheel in originele 

staat verkeerd. Zo is bijvoorbeeld de gehele 

constructie  van hout.

Draaimolen

Draaimolen  “Alou” is vanaf 1988 in ons  

familie bezit. Hij is gebouwd in 1922 in  

Duitsland. Het schilderwerk bestaat uit  

afbeeldingen van Bijbelse verhalen.

Met de mooie originele L’Autopede attributen 

is het een lust voor het oog, waar ieder  

kinderhartje sneller van gaat kloppen.

Draaiorgel

Draaiorgel “De Rotterdam Harmonica”is een 

75 toets Carl Frei orgel uit 1928.

Het front en schilderwerk verkeert in originele 

staat. Het technische gedeelte is enkele jaren 

geleden gerestaureerd door firma De Cap uit 

België.

Dit maakt, dat het  een lust is om dit orgel te 

horen en te zien.

Doet oude tijden herleven!


