Erom bekend staande werk van haar kermis

wethouder Mos. De opening wordt vooraf

wordt op de vrijdagavond dat ze plaats heeft

te maken, pakt Dordrecht ook dit jaar weer

gegaan door een optreden van rapper D-kaya

getrakteerd op urenlange nattigheid. De

flink uit. Dat al deze inspanningen niet voor

die er, bijgestaan door zijn zoon, een "thuis-

koopzondag in het tweede weekeinde is

niets zijn blijkt uit de belangstelling die er

wedstrijd" speelt. Ook op andere dagen volop

ook een opsteker voor de kermis. Het weer is

voor bestaat. Kermis meester Ruud de Dreus-

activiteiten. Op de zondag die volgt maken

prima en nodigt uit.

telt vermoed dat zich ruim over de honderd-

clowns het terrein "onveilig': Een optreden van

Voor het eerst wordt in Dordrecht gebruik

duizend bezoekers richting Spuiboulevard

zanger Rinus op maandag blijkt een gouden

gemaakt van ingehuurde beveiliging. Een

begeven gedurende de week die deze kermis

zet. Hoewel zijn zangkunsten niet iedereen

andere tijd, een andere visie. Aangemerkt

duurt. Een bijzondere facebook-actie weet

kunnen behagen loopt Dordrecht uit en blijkt

als commercieel evenement komt het niet

te scoren. Elke 50'''liker''ontvangt

een zakje

hij in dit deel van het land een grote favoriet.

meer in aanmerking voor politiebeveiliging.

met vrijkaartjes ter waarde van 15 euro. Deze

De drukte is boven verwachting. Latin gelui-

Voor de veiligheid maakt het geen verschil.

kan bij elke attractie worden gebruikt. De

den vrolijken de dinsdag op en brengen de

De bewaking wordt al vanaf de opbouw

exploitant ontvangt er een vergoeding van

kermis in meer zomerse sferen. Vuurspuwers

ingezet en is permanent. Ook tijdens de

1 euro per muntje voor. Binnen de kortste

maken de show compleet. De kindermiddag

nachtelijke uren wordt er gewaakt. De kermis

keren hebben zich al meer dan duizend likers

op woensdag wordt met een optreden van

mag zich verheugen op vele momenten van

gemeld en blijft de teller doorlopen. Hier op

Bassievoor veel kinderen onvergetelijk. Kinde-

verdienstelijke belangstelling Het gros van de

inspelend wordt besloten ook twee I pad

ren van de rijdende school gaan op excursie

exploitanten lijkt tevreden terug te kunnen
kijken op deze kermis.

mini's als prijzen in te zetten. Op de kermis-

en krijgen een workshop aangeboden.

website stijgen de bezoekersaantallen rap

Ook op de dagen die volgen staan extra's

Hoewel gebroken met het fenomeen

verder. De informatie die via deze site wordt

op het program. Een loterij, een bezoek van

kermisprijzen, dit jaar toch een beker voor

verstrekt is divers. De kmtingsbonnen

die er

de poppen van het zandkasteel, nogmaals

de medewerker van de poffertjeskraam Dirk

te downloaden zijn blijken favoriet. Voor elke

een bezoek van Desalies, het kan niet op. De

Roozenboom die voor 25 jaar trouwe dienst

inrichting is een bon beschikbaar. Erwordt

Dordtse avond is een vast onderdeel maar

in het zonnetje werd gezet.

gretig gebruik van gemaakt.De bonnen zijn
ook te verkrijgen via een compact kortingsbonnenboekje dat bij een in geheel Dordrecht verspreidde kermiskrant is ingestoken.
Ook in plaatsen als Zwijn-drecht Sliedrecht of
Papendrecht wordt de kermiskrant verspreidt.
Met het slim besteden van het promotiebudget is financiële ruimte gevonden om aan
de invalswegen "mega signs"te plaatsen. De
kermis staat daarmee volop in de picture. Op
de avond voordat de kermis van start gaat is
er een ontvangst in brasserie de schaapskooi.
Daar wordt de aanwezigen meegedeeld
dat bij besluit van B & W de Spuiboulevard
de kermislocatie zal blijven bij toekomstige
edities.
De officiële opening van de kermis vind
laats bï de Bun ee en wordt verricht door
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