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Jeugdsentiment
op Zomerkermis
De Dordtse zomer is er een
vol festiviteiten en evenementen. Verslaggeefster Flora van
den Berg bezoekt wekelijks
een evenement en brengt
hiervan verslag uit. Deze
week: De Zomerkermis.

u Flora van den Berg
U Dordrecht
De Dordtse zomerkermis. Het
geluid van, van plezier en spanning, gillende kinderen, herhalende attractietunes en gerinkel
van gokautomaten. Het geluid
alleen al brengt je terug naar
vroeger.
Aan de hand van papa of mama,
opgetogen het kermisterrein
op lopen. Zou je vandaag een
prijsje winnen met het eendjes
vissen? En, zou je dit jaar dan
eindelijk in de botsautootjes
mogen?
De geur van suikerspinnen
wuift langs je en de kleuren
van het snoep lokken je naar de
snoepkraam toe. Een minuutje
later loop je trots als een pauw
met je enorme lolly weg. “Wel
goed beet houden hè!”, ik hoor
het mijn moeder nog bezorgd
tegen me zeggen. Ah, jeugdsentiment.
Ook voor de 31-jarige Joost is
de kermis een mooie herinnering. “Als klein jongetje mocht
ik altijd op de kermis naar de
schiettent. Wel met mijn vader
er bij hoor!
Dan mocht ik het ook een keer-

Dordrecht

Auteur Rosita Steenbeek bezoekt op haar fietstour langs
Nederlandse boekwinkels op
vrijdag 29 juni ook boekhandel
Vos & van der Leer. Onlangs
verscheen het boek AmsterdamDelphi, geschreven door Rosita
Steenbeek. In het boek vertelt ze
over de fietstocht die ze samen
met fotograaf Art Khachatrian
ondernam van Amsterdam naar
het orakel van Delphi. Voor haar
was het een bijzondere reis want
Rosita fietste nooit.
Ze vertrokken samen op mountainbikes en reden langs de

Rijn, over de Duitse Autobahn,
door Oostenrijk, Liechtenstein,
over de Zwitserse Alpen begeleid door donder, bliksem en
zware regen om vervolgens na
een daling van tweeduizend
meter een zon overspoelde Italiaanse appelboomgaard binnen
te rollen. Ze staken de Rubicon
over, beklommen de Titanenberg van San Marino en zakten
via fabelachtige steden als Mantua, Bologna, Ravenna, een bijna fatale zandverstuiving, door
helse hitte en donkere nacht,
langs Sinterklaas en Padre Pio
af naar de haven van Brindisi.

Daar gingen ze scheep met de
Ionian Queen die hen langs Ithaka voerde en hen afzette op de
Griekse kust. En zo kwamen ze
na veertig dagen aan in Delphi.
Nooit hadden ze gedacht daar
op deze manier achter te komen. Op ludieke wijze promoot
Steenbeek haar boek door deze
zomer langs boekhandels in
Nederland te fietsen voor een
ontmoeting met haar lezers.
Zo komt ze, met haar fiets, op
vrijdag 29 juni tussen 15.00 en
16.00 uur aan bij boekhandel
Vos & van der Leer op de Voorstraat 258A.

Marco van Schaardenburgh

Het winnende schot!

tje proberen, terwijl mijn vader
het geweer beet hield”, vertelt
hij mijmerend.
Hij koopt voor 5 euro schoten
bij de schiettent. “Tegenwoordig kan ik het wel zelf hoor”,
grinnikt hij, terwijl hij door de
loop van het geweer kijkt en de
spijker probeert te raken.
En blijkbaar gaat het hem niet
slecht af, want na een paar schoten is het raak en rolt er een actiefoto uit de camera. “Altijd
leuk!”, lacht Joost en hij loopt
verder naar de volgende attractie.
Lopend over de kermis is het
moeilijk niet te glimlachen. Het
vriendje, dat voor zijn vriendinnetje zijn best doet om een teddybeertje te winnen.
Of het kleine meisje met de
enorme suikerspin, die na één

Rosita Steenbeek komt op de fiets
langs bij Vos & Van der Leer

hap zelf in een suikerspin is
veranderd en de vader die
zijn zoontje trots een enorme
knuffel overhandigt, die hij
zojuist zelf heeft gewonnen.
Ook ik kan de lonkende
kermisattracties niet weerstaan.
Ik loop langs een tent waar
je met pijl en boog kunt
schieten. Dat lijkt me wel
wat en ik koop een aantal
pijlen. Na vriendelijk te zijn
uitgelachen door de jongen
achter de balie, heb ik toch
raak en krijg ik liefdevol een
wit teddybeertje van hem
toegestopt.
Vertederd en zeker niet zonder trots kijk ik naar het zelfgewonnen, schattige beertje
in mijn hand. Volgend jaar
weer, besluit ik.

NOS, Veronica en BNN
Column
Marc Merx (raadslid VVD) was wel zeer complimenteus. Hij bedankte onderhandelaar Nico
Maas voor de heldere presentatie over de zendmachtiging van de lokale omroep die in september
wordt vergeven. Drie partijen willen de zendmachtiging: RTV Dordrecht, Media78 en iDordt.nl
Merx: “Uw taak is vergelijkbaar met de opdracht
om de NOS, Veronica en BNN te laten fuseren.”
Een mooie vergelijking en wederom zeer complimenteus. RTV Dordrecht is dan de NOS. Mooi
compliment, daar zullen ze op de Spuiweg tevreden over zijn. De jongens en meisjes van Media78
zijn volgens Nico Maas de snelle commerciële
marketeers en mogen daarmee de rol van Veronica
spelen. Wederom een mooi compliment aangezien
je nauwelijks kan spreken van een media78 or-

ganisatie. En iDordt heeft vanwege zijn vernieuwende ideeën de rol van BNN. En daar zijn we
niet ontevreden over. BNN afficheert zichzelf als
jong, fris en rebels en wanneer Mark Merx iDordt
vergelijkt met een jongerenomroep is dat een mooi
compliment. Het is lang geleden dat ik nog bij een
jongerenclub hoorde. Toch snijdt de opmerking van
Merx hout. Landelijke publieke omroepen vertegenwoordigen een bepaalde stroming en door de
optelsom van alle omroepen zijn er programma’s
voor iedereen. De lokale omroep vertegenwoordigt
alle Dordtenaren. Praktisch onmogelijk om alle
leeftijden, gezindten en culturele achtergronden te
bedienen. Nico Maas heeft slechts drie maanden
om een samenwerking te realiseren. Lastig, maar
volgens Nico wordt onder druk alles vloeibaar.

Advertorial

Potma wil meer
dan ooit ons goud
Na 30 jaar in het vak weet
René Potma van Potma
Edelmetaal één ding zeker:
“De goudprijs is historisch
hoog. Dit is een uitstekend
moment om uw oude goud
te vérkopen.” Laat hij dat
uitleggen: De prijs is in korte
tijd gestegen van 10.000
naar 40.000 euro per kilo.
Dat is 40 euro per gram. Veel
analisten zeggen dat de goudprijs over de top heen is.”

u Albert Peeters
U Den Haag
Potma heeft genoeg goudmijnen bezocht om nog een ándere
waarheid te kennen: “De kosten
om een kilo goud uit de grond
te halen zijn circa 20.000 euro.
Dat was vroeger reden om mijnen te sluiten. Nu is dat de reden
dat ze weer open zijn.” Het vak
van René Potma lijkt over geld
te gaan. Maar eigenlijk gaat het
over mensen. Dat heeft Potma
zich altijd gerealiseerd. Mensen
die hem al 30 jaar in zijn prachtkantoor aan de Papestraat 28
het verhaal achter die oude armband, ketting, bestek of muntenverzameling-van-grootvader
vertellen. Goed dat het gebeurt,
want ná aankoop door Potma
is het meestal gedaan met het
object en wacht de smeltoven.
“De goudwaarde heeft de
marktwaarde ingehaald”, stelt

Potma vast. Voor zilver met 700
euro per kilo geldt hetzelfde.
Vaarwel gouden tientje of zilveren bestek, de goudhonger
in India of China was te sterk.
“In die landen zie je wat wij in
Nederland in de jaren ‘70 mee
maakten; mensen willen goud
laten zién.” Daar heeft Potma
alle begrip voor. Al draagt hij
zelf -omringd door Breitling,
Rolex, Cartier, Omega en Panerai- géén horloge en zegt hij
zakelijk en ontspannen om te
gaan met de magie van goud.
Uitzonderingen daargelaten,
enthousiast: “Ik ken jongens die
met een metaaldetector tonnen
hebben verdiend in de Haagse
stadsvernieuwing.” Ook het
graven naar goud in Suriname
lijkt hem wel wat. “Dáár ligt het

aan de oppervlakte.” Maar
Potma kent zijn vak; de beste
manier om goud te vinden is
het keurig netjes aan te kopen in een mooie stad. “Ik
reken handje-contantje af.
Of ik gebruik een snelle internetbetaling.” Erfgenamen
die het oude zilver en goud
verzilveren of diamanten en
briljanten te gelde maken, het
is dagelijks werk voor René
Potma. Net als verkóóp van
merkjuwelen en het eigen
reparatie-atelier. Allemaal
in het ‘kleinste monument
van Den Haag’. “Geen dag
hetzelfde”, stelt Potma opgewekt vast. Potma Edelmetaal
-inkoop, verkoop, reparatiePapestraat 28 Den Haag, tel.
070.363.6666.

Heeft u last van uw
voeten, enkels, knieen, heupen of rug?

Dan kunnen wij wellicht iets
voor u betekenen!
www.podotherapiezwijndrecht.nl
Telefoon
078 6200828

Burg. de Bruïnelaan 29a
3331 AC Zwijndrecht
Iedereen kent René Potma van de advertenties: ‘Ik wil uw
goud’ zegt hij daarin als een eigentijdse ‘Goldfinger’ . Nu
zit hij 30 jaar in het vak.
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