Dordrecht
Uitgeroepen
tot evenementenstad
van
2012 wordt Dordrecht beloond voor alle
activiteiten die zij ontplooit. De zomerkermis
is er een van en staat hoog op de lijst. Als een
van de meest tot de verbeelding sprekende
is dit familiefeest alle jaren te vinden op de
Spuiboulevard. Centraal gelegen is deze
locatie in het hart van de stad te vinden.
Juni is de maand waarin Dordtenaren
kermis kunnen vieren in hun stad. Een
kermis die dit jaar plaats mocht bieden
aan het grootst reizende Rad van ons land.
Dat leverde veel media aandacht op voor
deze zaak maar natuurlijk ook voor alle
andere vermakelijkheden die deze kermis
had te bieden. Met de komst van de Flying
jumper en Coco bongo mocht Dordrecht
nog enkele voor deze plaats geheel nieuwe
grootvermaakzaken begroeten. Ook voor
de kleintjes was met de komst van de
Walkingwaterballen geheel nieuw vermaak
te vinden.
De Dordtse Zomerkermis heeft zich de
laatste jaren steeds meer geprofileerd als
een echte familiekermis. Ook dit jaar zijn
kermismeesters Ruud de Dreu en Chris
Hoogerwaard er weer in geslaagd om een
evenwichtigen tot de verbeelding sprekend
aanbod aan zaken op de Spuiboulevard
bijeen te brengen. Subtiele wijzigingen in
de opstelling maakten haar voor het publiek
wellicht nog spannender.
Dat deden ook de kortingsbonnen die, in een
foldertje stonden afgedrukt. De interessante
aanbiedingen die hierin waren opgenomen
betekende kermisvieren met flink voordeel.
Ondanks het feit dat Dordrecht met een
kermis die ongeveer 40 zaken telt niet tot de
grootste kermissen van Nederland behoort,
is het wel één van de kwalitatief betere.
De kermis werd versterkt door een uitgebreid
randprogramma, waarbij vrijwel iedere dag
wel iets extra's op het programma stond.
Al direct na de officiële opening, die werd
verricht door Wethouder Jasper Mos, begaf
zich flink wat publiek het kermisterrein op en
ving partyband "de Stumpers" aan met het
verzorgen van vrolijke noten. Het kermispromotieteam begeleidend werd via het kermisterrein richting het centrum van Dordrecht
gegaan. Passanten ontvingen daarbij leuke
gadgets en flyers met kortingsbonnen.
Een lasershow die later op de zaterdagavond
vanuit het Reuzenrad werd verzorgd liet
publiek tot laat op de kermis aanwezig zijn.
Een aantal andere activiteiten in deze kermisperiode: Bart en Bibi die zich op zondagmiddag op het terrein ophielden, 100% nl
die live vanaf de kermis uitzonden, een optreden van de Latin culture brass band, een
kindermiddag op woensdag waarbij de aanwezigheid van enkele clowns ook de vol
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wassen kermisvierders kon bekoren en continuering van de traditionele kermisloterij
waarbij een scooter als hoofdprijs viel te winnen. Ook de Dordtse avond werd met optredens van een reeks plaatselijke grootheden
feest op herhaling. In het tweede weekeinde
waren het opnieuw de kinderen die aan hun
trekken kwamen met de aanwezigheid van
de Vrolijke kabouters en een tweede bezoek
. van Clown Desalles.
Ging het eerste weekeinde hoopvol van start.
De doordeweekse dagen konden dat niveau
niet vasthouden. Buien en langduriger nattigheid speelden daar zeker een rol in.
De tweede zaterdag is het onder perfecte
weersomstandigheden druk op het terrein.
Of de drukte ook zakelijk bracht wat ze voor
het oog suggereerde, de meningen liepen
er nogal uiteen. De zondag die als laatste
kermisdag een leuke afsluiter had horen zijn
bracht het tegenovergestelde; regen, nog
meer regen en temperaturen zoals we ze een
aantal januaridagen ook hadden.

De resultaten waren ernaar en kenden
dezelfde mineur als het weer.
Voor de organisatie een compliment over de
wijze van aanpak. Over veel was nagedacht.
Ook op het woonwagenterrein liet men niets
aan het toeval over.
Van de traditionele prijzenregen was dit jaar
door omstandigheden geen sprake. Wellicht dat deze bij een volgende editie weer
wordt opgepakt. De diversiteit in het aanbod
maakte de kermis tot het gezellige familie
evenement waarmee ook de media haar
aanprezen.
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