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22 - 30 JUNI 2019

Parkeren van fietsen/ 
brommers/scooters 
naast het kermisterrein

Bereikbaar met diverse 
buslijnen

Voldoende parkeergelegenheid 
www.dordrecht.nl/parkeren

APOLLO 
JACKPOT

Op vertoon van 
deze bon, 8 euro 
aan speelmunten 

voor € 5,00

GEBAK-
KRAAM

Tegen inlevering 
van deze bon, 

14 olie- of krenten-
bollen voor € 10,00

SUPER 
LIJNTREK

Bij inlevering van 
deze bon, extra 

cadeau, mits deel-
name (altijd prijs!)

EENDJES 
VANGEN

€ 0,50 korting 
bij 8 eendjes

 vangen

KINDER-
CARROUSEL
Tegen inlevering 

van deze bon, 
8 ritten € 10,-

GRIJP
KRANEN

15 speelmunten 
€ 5,- 

32 speelmunten 
voor € 10,-

IJSSALON 
4 bollen halen, 

3 betalen.
 € 0,50 korting 

op grote 
slushpuppy

BINGO 
GLÜCKSPRINZ
Bij inlevering bon, 

15 lootjes € 5,-     
35 lootjes € 10,- 

BREAK-
DANCE

Tegen inlevering 
van deze bon, 
4 ritten voor 

€ 10,00

KAMELEN 
RACE

 Bij deelname 
één spel 

extra gratis

FIRE 
BALL

Bij inlevering 
van de bon: 

5 kaartjes voor 
€ 10,00

FUN
FACTORY
Bij inleveren 
van deze bon 
€ 0,50 korting

FOTO
SCHIETSALON

Tegen inlevering 
van de bon, 30 scho-
ten voor € 10,00 op 

sterren / haaien-
tanden schieten.

CHURROS 
Tegen inlevering 

van deze bon. 
Bij aankoop van 

een grote óf kleine 
zak churros één 

stengel gratis erbij.

CURLY 
CHIPS

 Bij aankoop 
van chips 

€ 0,50 korting

BUSSEN-
SPORT

Bij inlevering 
extra cadeau bij 

kinderaanbieding

BASKETBALL 
GAME

 € 0,50 korting 
op 1 spel. 
“kinderen 

altijd prijs”

 BOOSTER
Bij inlevering van 
deze bon, 4 halen 

is 3 betalen! 
Niet geldig op vrijdag,
 zaterdag en zondag. 

www.megabooster.nl

AUTOSCOOTER 
SWINKELS

bij aankoop voor  
10 euro, twee ritten 
extra. Bij aankoop 
voor 25 euro vijf 

ritten extra

LIKE US ON FACEBOOK KERMIS DORDRECHT
Elke 50e (nieuwe) liker ontvangt een setje van 

10 kermismunten t.w.v. € 15,00!



KERMIS OPENING
ZATERDAG 22 JUNI 
Om 13.00 uur zal bij de “Spinning Coaster” de 
Zomerkermis Dordrecht 2019 worden geo-
pend. De officiële opening zal worden verricht 
door wethouder Maarten Burggraaf. Hierbij 
zijn uitgenodigd, de kermisorganisatie, recla-
me-commissie zomerkermis, kermisbonden 
NKB en BOVAK en het kermispastoraat.

Gadget: Strandbal

Voor de openingsact is er dit jaar wegens 
enorm succes weer gekozen voor een 
spectaculaire muntendrop. Munten voor 
mooie kortingen zullen als regen naar beneden 
komen. De kermismunt heeft een waarde van 
€1,50. Er is één verstopte gouden munt, als die 
wordt gevonden heeft deze een waarde van 
maar liefst 15 kermismunten.

Direct na de opening 
gaat blaasorkest 
The Rolling Tones samen 
met het kermispromotie-
team via de kermis naar het 
centrum van Dordrecht. 

Onderweg worden er pols-
bandjes, strandballen en 
flyers van de Zomerkermis 
uitgedeeld met daarin uw 
kortingsbonnen en mooie 
aanbiedingen!

Flappelientje (opening)
tussen 13.00 en 16.00 uur.

ZONDAG 23 JUNI
FAMILIEDAG
’s-middags van 13.00 tot 17.00 uur.

Divers kindervariété, 
met o.a. Desalles
De gehele middag aanwezig.

Een levensechte draak en
Zeeprinses “Sequana” met schmink 
en ballonvouwen.

MAANDAG 24 JUNI 
Het kermispromotieteam deelt 
tussen 19.00 en 21.00 uur polsbandjes uit aan bezoekers 
op de kermis.
 
Ook worden er nog als “extraatje” 
leuke strandballen van de zomerkermis uitgedeeld.

DINSDAG 25 JUNI  
LATIN NIGHT
Vanaf 14.00 tot 17.00 uur.

Licht- en geluidsarme 
kermis. Vanaf 20.00 uur 
tot 22.00 uur hebben 
we een fantastisch en 
knallend optreden van 
onze Latin Culture 
Brass Band.

Het kermispromotieteam 
zal tussen 19.00 en 
21.00 uur op de zomerker-
mis strandballen en polsbandjes uitdelen.

VRIJDAG 28 JUNI
HOLLANDSE AVOND
Naast de “Power Polyp”
Vanaf 20.00 tot 22.00 uur

    Jan van Est, DubbelDik 
         en Peter Loree        
 

ZATERDAG 29 JUNI 
Zaterdagmiddag 
(van 13.00 tot 16.30 uur) 
gaat ons Kermispromo-
tieteam vanaf de kermis 
naar het centrum met muzikale ondersteuning van 
blaaskapel The Rolling Tones onderweg worden 
strandballen, polsbandjes en flyers uitgedeeld met 
daarin weer uw kortingsbonnen en aanbiedingen!

ZONDAG 30 JUNI
FAMILIEDAG
Straattheater en kinder-
vermaak vanaf 13.00 uur.

Desalles 
Deze clown komt ons 
zondag weer kostelijk 
vermaken op de 
zomerkermis….

Flappelientje en de 
Drakentemmer met Clownerie en Schmink voor de 
kleintjes.

Sequana de zeeprinses 
Deze prachtige prinses komt ons zondag weer 
kostelijk vermaken.

Paw Patrol “Chase & Marshall”

KINDER-
OCTOPUSSY

 Bij aankoop 
van € 5,- 

1 penning extra

POFFERTJES-
SALON

Bij een normaal 
portie poffertjes een 

kopje koffie gratis 
op maandag- en dinsdagmiddag 

van 14.00 tot 16.00 uur

MINI 
ZWEEFMOLEN

4 ritten 
€ 5,00

RAIN
FOREST

4 ritten 
€ 10,-

SKEEBALL
Tegen inlevering 
van de bon geen 

40, maar 45 ballen 
voor € 5,- 

Kids altijd prijs 

TEA 
CUPS

Tegen inlevering 
van deze bon: 

3 ritten voor € 5,-

OOSTERSE 
LOEMPIA’S

Tegen inlevering 
van deze bon 

4 Oosterse loempia’s 
voor € 5,-

VOETBALSPEL
Bij inlevering 
extra cadeau 
bij deelname

VR-
EXPERIENCE
Bij deelname van 

2 personen in 
dezelfde stoel € 1,- 
korting per persoon 
bij inlevering van kortingsbon

SUIKERSPIN
Tegen inlevering 

van deze bon, 
een suikerspin 

van € 5,- 
voor € 3,-

POWER 
POLYP
3 halen,

2 betalen

SNACKS
Tegen inlevering 

van deze bon: 
bij aankoop van 

een zak verse friet, 
verrassingsdrankje 

GRATIS!

REIS DOOR 
TOVERLAND

3 ritten 
voor € 5,00

ROYAL 
MONTÉLIMAR

2 zakjes nougat 
naar keuze van
 € 4,00 per stuk 
nu voor € 6,00

ROYAL 
MONTÉLIMAR
5 kermisstokken 
naar keuze van 
€ 2,00 p/stuk 
nu voor € 6,00

PUSHER
Bij inlevering 
van deze bon, 

10% extra 
speelmunten

MAD 
MILL

3 halen is 
2 betalen

MEGA 
JUMPER 
Trampoline, 

1 euro korting 
bij 4 minuten

springen

SPINNING 
COASTER

Tegen inlevering 
van de bon, 4 ritten 

voor € 10,- 
Geldig van maandag

 t/m donderdag

WOENSDAG 26 JUNI 
KINDERMIDDAG
Vanaf 13.00 tot 16.30 uur.

Clown Desalles met zijn Geweldige 
goochelkunsten, en het prachtige 
ballonvouwen.

Een echte Superheld, tombola 
en schminken.

Blijwin 
“kinderdisco” 
Met fotoshoot, muziek, 
confettie en nog veel meer……

Meet & Greet met 
Buurman en Buurman.

DONDERDAG 27 JUNI 
LADIES NIGHT
 
Met o.a. gratis  beautybehandelingen 
en “Stiletto-run”. Om 19.30 uur 
geeft Donny Roelvink het startschot en 
hij doet om 20.00 uur de prijsuitreiking 
van 2 Michael Kors tassen. Op deze avond 
speciale kortingsacties bij de kassa.


