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TOMOS • GILERA • RALEIGH • SYM • APRILIA • ALPINA

ZOMERKERMIS AKTIES
KORTINGEN TOT 50%
OP DIVERSE MODELLEN
SCOOTERS & FIETSEN
Kom naar Soeteman Tweewielers! Tot kijk op de Brouwersdijk.
@soetemanBV

www.facebook.com/Soetemantweewielers

WWW.SOETEMANTWEEWIELERS.NL

BROUWERSDIJK 88 - 94 DORDRECHT - 078-6134972 / 6146786

KYMCO • PUCH • VESPA • SPARTA • GITANE

PIAGGIO • YAMAHA • GAZELLE • BATAVUS
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Rolling Tones

begeleiden promoteam

Het lieftallige kermispromotieteam gaat op de beide zaterdagmiddagen op stap om strandballen en ﬂyers, met daarin de welbekende
kortingsbonnetjes, uit te delen op de Spuiboulevard en het centrum van Dordrecht. Ze doen dat onder de vrolijke muzikale begeleiding van
Blaaskapel De Rolling Tones. Het clubje Dordtse muzikanten vindt het heerlijk om samen muziek te maken en dat straalt er vanaf. De nog
jonge kapel speelt moderne nummers en ouderwetse meezingers en vrolijkt allerlei gelegenheden op. Voor de Zomerkermis waren ze bijvoorbeeld op een internationaal Kever Weekend, na de kermis op een festival in Utrecht.

De Rolling Tones zijn op de zaterdagen 22 en 29 juni ’s middags te horen op en rond de kermis.

POINT

FOODHOUSE

NA HET SUCCES VAN 2012

tegen inlevering
van deze bon

WEER TERUG IN
DORDRECHT,

SPECIALE AANBIEDING
PER SPEL 1,00

SKEEBALL

BIJ INLEVERING VAN DE BON
GEEN 40 MAAR 45 BALLEN
VOOR 5 EURO.
KINDEREN ALTIJD PRIJS.

6 SPELLEN VOOR 5,00
13 SPELLEN VOOR 10,00
27 SPELLEN VOOR 20,00

Donderdag
27 juni

Grote loterij, met
als HOOFDPRIJS
een scooter
TREKKING OM 21.00 UUR
BIJ DE “BUNGEE”.

50 cent korting
op het gehele
assortiment
1 bon per product

PUNT PUNT

SLUSH PUPPIE

GROTE
BEKER

Tegen inlevering van deze bon

€ 0,50 KORTING
OP 1 PIZZA SLICE
NAAR KEUZE

VOOR DE
PRIJS VAN EEN
KLEINTJE
1 bon per persoon

Like us on facebook
kermis dordrecht

3 tickets voor 6,-
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De
ballen

Mooie mix

van Intergift

Dordrecht wordt tijdens de kermisweken overspoeld door vrolijk gekleurde
strandballen, bedrukt met het logo van de Zomerkermis. Het zijn er liefst 1800,
vertelt Ronald Heiden, bedrijfsleider van de Zwijndrechtse leverancier Intergift. “Wij
Kermismeesters Ruud de Dreu en Chris Hoogerwaard tussen de strandballen, waarmee dit jaar de Zomerkermis wordt gepromoot. (Foto: Thymen Stolk)
zijn al heel wat jaren vaste leverancier van de promotiegadgets voor de kermis”, vertelt hij. “Ieder jaar komen de kermismeesters bij ons met een idee voor een gimmick.
Kermismeesters Ruud de Dreu en Chris Hoogerwaard zijn al weer maanWij zoeken dan het beste bijpassende product en bedrukken dat.” Intergift is al 37
den druk bezig met de voorbereidingen van de Dordtse Zomerkermis.
jaar actief in de branche van relatiegeschenken en heeft een eigen zeefdrukkerij
aan de Molenvliet in Zwijndrecht. “Wij bedrukken eigenlijk alles behalve papier.
“We streven alƟjd naar een mooie mix van tradiƟe en spektakel”, zegt
Van stickers tot paraplu’s, en van textiel tot strandballen dus”, zegt Heiden.
Hoogerwaard. “Dat is ook dit jaar weer gelukt.”
Overigens is dat een arbeidsintensief werkje, want de ballen komen ﬂink
gekreukt aan vanuit China en het vraagt dus wat ervaring om de print
er netjes op te krijgen. Overigens komen de consumptiemuntjes op
De Zomerkermis trekt jaarlijks tienduizenden mensen naar de Spuibouhet gevarieerde randprogramma. Dit jaarr
de kermis dit jaar ook voor het eerst bij Intergift vandaan. Een
an
levard. De kermismeesters willen hen ook dit jaar weer verrassen met
komen onder meer Jan van Est, Bassie (van
spoedklusje: “De muntjes die ze hadden bleken ook in de
ass
ssa
een andere attractieaanbod en een randprogramma met voor ieder wat
Adriaan), Rinus (van Romana) en Toto, Sassa
botswagens te passen. Niet zo ﬁjn voor die exploiMaa
wils. De Dreu: “Dit jaar hebben we onder andere wat geschoven met de
en Koning Koos (Het Zandkasteel) langs.. Maar
tant natuurlijk. We hebben daarom extra
een gr
ee
roo
oott
grote attracties. Daardoor is de ‘beweging’ beter verdeeld over het kerwie wel in de attracties gaat, hoeft ook geen
groot
grote muntjes gemaakt.”
amel
elijijk we
weer
e
misterrein en vind je overal een mooie mix van spektakel, kleinvermaak
bedrag kwijt te zijn. Ook dit jaar zijn er namelijk
n-huis ve
vverspreid
ers
rspprei
rs
eidd
en eten en drinken.”
de kortingsbonnetjes. Ze worden huis-aan-huis
den
n vvan
an dde si
ssite
te ((k
kerkerin Dordrecht, kunnen gedownload worden
(kerddoor
or het promotieteam op
o
KorƟng
misdordrecht.nl) en worden uitgedeeld do
Bij kermis draait het natuurlijk vooral om de sfeer, om beleving. Ook
de kermis en in de stad. Die verspreiden dit jaar ook het zomerse gevoel
zonder portemonnee kunnen jong en oud zich prima vermaken dankzij
over de stad door strandballen uit te delen.

Kermis op Facebook
De Zomerkermis had al
een actuele en uitgebreide
website: kermisdordrecht.
nl. Sinds dit jaar is het evenement ook uitgebreid te
volgen op Facebook.
“Een groot voordeel is dat je daarmee rechtstreeks in contact staat
met kermisliefhebbers”, zegt kermisfanaat Eduard Leurs, die zowel
de website als de Facebook-pagina up-to-date houdt. “De website
wordt sinds de lancering vijf jaar
geleden steeds beter bezocht. Voor
het eerst zien we nu een beetje
terugloop in het bezoek, maar

dat houdt direct verband met het
actief worden op Facebook. Dat
schiet echt omhoog.”
Tablet voor likers
In de aanloop naar en tijdens de
kermis wordt Facebook actief gebruik door de kermisorganisatie.
Om het bezoek nog verder aan te
jagen worden er onder de nieuwe
‘likers’ kermismuntjes verloot én
als klap op de vuurpijl maken zij
ook nog kans op één van de twee
tablets die verloot worden. Op
donderdagavond 27 juni worden
de gelukkige winnaars bekend gemaakt op het kermisterrein.

Like us on facebook
kermis dordrecht

Kermis is een familiefeest
De kermis staat weer voor de
deur. LeƩerlijk, want ook dit
jaar kijk ik van mijn werkkamer
in het Stadskantoor direct op
de kermis. Ik zie de stromen
bezoekers en de felle kleuren
van de aƩracƟes, ik hoor het
gelach en gegil bij de spannende
aƩracƟes, ik ruik de poīertjes
en suikerspinnen.
De Zomerkermis hoort bij Dordrecht. Dat is al heel lang zo, en dat
zal wat mij betreŌ ook zo blijven. De
afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de aantrekkelijkheid van
Dordrecht als stad om te wonen, te
werken en te bezoeken. Bij dat laatste horen ook bijzondere evenementen, en de kermis neemt daarin een
belangrijke plaats in, met zo’n honderdduizend bezoekers in negen da-

gen Ɵjd. Dat toont aan dat de kermis
van betekenis is voor Dordrecht.
Het leuke van de Dordtse zomerkermis is dat het bij uitstek een familiekermis is. Er zijn aƩracƟes voor
jong en oud, je ziet grootouders
met hun kleinkinderen. Je ziet jongeren en volwassenen, er is voor
en. Ik
iedereen wel wat te vinden.
ende dahoop dan ook de komende
n te zien
gen heel veel mensen
enement
op de kermis. Een evenement
dat helemaal past
bij de levendige
stad die Dordrecht is.
Piet Sleeking
Wethouder
ruimtelijke
ontwikkeling en
binnenstad

Openingstijden
Zaterdag 22 juni
13.00-24.00 uur
Zondag 23 juni
13.00-23.00 uur
Maandag 24 juni
14.00-23.00 uur
Dinsdag 25 juni
14.00-23.00 uur
Woensdag 26 juni
13.00-23.00 uur

Donderdag 27 juni
14.00-23.00 uur
Vrijdag 28 juni
14.00-24.00 uur
Zaterdag 29 juni
13.00-24.00 uur
Zondag 30 juni
13.00-23.00 uur
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PROGRAMMA
Zaterdag 22 juni

Woensdag
Woens
sdag 26 juni

12.00
2 00 uur

13.00-16.00
13
00 16 00 uur

Optreden Jamairo
en D-Kaya

Kindermiddag met
schminken,
Clown Howie en
straaƩheater door Altrego.

13.00 uur

Oĸciële opening door
wethouder Piet Sleeking
Na opening gaan Blaaskapel De Rolling Tones en het
kermispromoƟeteam over de
kermis naar het stadscentrum
om strandballen en korƟngsbonnen uit te delen

14.30 uur

Roadshow van
Clown Bassie,
hij doet om 16.00 uur
ook de trekking van de
kinderloterij

begeleiding
ing van
van De Rolling
Ro
Rol
olling
liling
ng
Tones

Zondag 30 juni
14.00 uur

Toto Sassa en Koning Koos
van Het Zandkasteel komen
op bezoek. Clown Desalles
loopt over de kermis.

Wederom in Dordrecht
de GOEDKOOPSTE
poffertjeskraam
van de regio

Donderdag 27 juni

Zondag 23 juni

21.00 uur

13.00-17.00 uur

Trekking grote loterij met als
hoofdprijs een scooter en
bekendmaking winnaars
Facebook-acƟe

Kindervariété met
Clowns Howie en Desalles

Maandag 24 juni

Op deze kermis
portie poffertjes
al vanaf € 2,50

Vrijdag 28 juni

20.00 uur

Optreden zanger Rinus
Het uur ervoor is het promoƟeteam weer aanwezig

19.30-22.00 uur

Dinsdag 25 juni

Zaterdag 29 juni

20.00-22.00 uur

13.00-16.00 uur

Dordtse Avond met
Jan van Est, Mark Rijs
en Zeeg van Seben

Optreden LaƟn Culture
Brassband, compleet met
vuurspuwers

Het promoteam deelt weer
uit op de kermis en in de
binnenstad, onder muzikale

e
b
o
t
e
c
a
l
p
The best
!
n
w
o
t
n
i
k
c
is ba
Nu met
te
de nieuws

AUTOS
SCOOTER

Download een kortingsbon op: www.swinkels-amusement.nl
THE BEST PLACE TO BE

THE BEST PLACE TO BE

THE BEST PLACE TO BE

THE BEST PLACE TO BE

Bij inlevering van deze bon:

Bij inlevering van deze bon:

Bij inlevering van deze bon:

Bij inlevering van deze bon:

2 penningen extra
bij aankoop van

6,-

2 penningen extra
bij aankoop van

6,-

5 penningen extra
bij aankoop van

12,-

5 penningen extra
bij aankoop van

12,-
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Soeteman levert

Rinus en zijn

hoofdprijs loterij
Op donderdag 27 juni is er weer een grote loterij op de Dordtse kermis. Dankzij hoofdsponsor
Soeteman Tweewielers staat er een prachtige
hoofdprijs klaar: een scooter ter waarde van
1.500 euro. “De winnaar kan zelf de kleur en
uitvoering uitkiezen, maar kan voor dat bedrag
eventueel ook een elektrische ﬁets of bijvoorbeeld twee gewone ﬁetsen uitkiezen”, zegt Jan
Soeteman van de rijwielhandel aan de Brouwersdijk in Dordrecht. Bij hem overigens geen
sombere verhalen over de slechte economie.
Sterker nog, de bedrijfswagens van Soeteman

scooter

rijden rond met de tekst ‘Recessie? Ech nie!’ “Mensen gaan nu
steeds meer ﬁetsen, brommeren
en scooteren. En ze hebben gelijk.
Het is gezonder én goedkoper dan
de auto.”

Zijn video’s op YouTube werden miljoenen keren
bekeken. Zanger Rinus (achternaam: Dijkstra) uit
Drachten zingt al sinds 2008. Zijn hit ‘Met Romana
op de scooter’ betekende zijn grote doorbraak.
Meer dan zes miljoen mensen klikten al op het
Įlmpje. Hij komt op maandag 24 juni zingen op de
Zomerkermis.

De trekking van de grote loterij, waarvoor graƟs loten worden uitgegeven, is
op donderdag 27 juni om 21.00 uur bij
de Bungee. Daarnaast zijn er door de
Facebook-likers twee tablets te winnen.

Naast ‘Romana...’ scoorde Rinus nog een hele rij meezinghits
als ‘Hey Marlous’, ‘Het meisje van de oliebollenkraam’ en ‘Kiele,
kiele, kiele’, veelal gebaseerd op Duitse Schlager-hits en liedjes van Vader Abraham, en geschreven door Zangeres Rosita.
Landelijke tv-programma’s als Life4You, 1Vandaag en DWDD
wijdden items aan het fenomeen en sinds een paar jaar tourt
Rinus door het land en zingt hij onder meer op kermissen.
Vaak is vriendin Debora ook van de partij voor een bijdrage
aan het optreden. Dat duurt ongeveer 20 minuten, waarna er
nog even tijd is voor een ontmoeting met het publiek.

Jamairo is klaar

voor volgende stap

Voordat wethouder Sleeking op zaterdag 22 juni om 13.00 uur bij de Bungee de Zomerkermis 2013 oĸcieel opent, is het woord eerst aan de Dordtse
rapper Jamairo. Hoewel hij net 13 is geworden, heeŌ hij inmiddels acht jaar
podiumervaring.
Jamairo heeft de muzikale genen van
zijn vader. D-Kaya is niet alleen eigenaar van de gelijknamige kapperszaak
en tattooshop op het Scheffersplein, hij
is ook al heel lang actief in de muziek.
Als uitvoerend (bubblin’)artiest, maar
ook als tekstschrijver en begeleider van
anderen. Zoals dus Jamairo. “Het moment is daar voor Jamairo om nu echt
los te gaan”, zegt D-Kaya. “We hebben
een compleet album op de plank liggen dat klaar is om uitgebracht te worden. Jamairo heeft al geroken aan het
optreden in grotere zalen als Paradiso
en 013. Hij is echt klaar voor het grote
publiek. De Wereld van een Tiener, zo-

als de plaat gaat heten, staat vol met
persoonlijke en waargebeurde verhalen in hiphopvorm.” De afgelopen tijd
verschenen er al wat nieuwe nummers
op YouTube van Jamairo, waaronder
een nummer dat hijij opnam
en inmet Kempi. Ze hebben
d n
de
middels tienduizenden
views. Dat zijn voorall
veel jongeren, weet
D-Kaya. Hij verwacht dan ook heel
voor jongeren bij
het optreden op de
Spuiboulevard. “Een
paar jaar geleden heb--
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Rinus is op maandag 24 juni van 20.00 tot 20.30 uur
op de Spuiboulevard.

ben we ook op de kermis opgetreden en
dat sloeg in als een bom. Heel leuk om
nog een keer te doen dus.”
Jamairo en D-Kaya treden zaterdagg 22 juni vvanaf 12.30
uur, voorafgaand
voor
aa
an de opening
aan
op. JJamairo
op
doe
e zijn rapdoet
act en D-Kaya
zin
zingt een paar
nu
nummers.
Jamairo
Jam
amaa treedt
voo
ora
r
voorafgaand
aan de
oĸcciële
oĸ
ci
ciële
ël opening van de
kermis
ker
mis op.
o

Dordtse Avond met
Jan van Est is elk jaar feest
Aan een succesvol concept moet
je niet gaan rommelen. Daarom
houden de kermismeesters de
Dordtse Avond met zingende
gastheer Jan van Est er gewoon
in, al Ɵen jaar lang. De Dordtse
zanger zelf heeŌ daar geen
enkele moeite mee. Sterker nog:
“Ik kijk elk jaar weer uit naar de
kermis.”

Inity Security zorgt
voor veilig gevoel
Beveiligingsbedrijf Inity Security Services uit Nieuwegein is voor het
eerst aanwezig op de kermis. Alle dagen, 24 uur per dag. ’s Nachts is
de aanwezigheid van de beveiligers, met honden, vooral gericht op het
voorkomen van vernielingen en de diefstal van koper. Overdag ligt die rol
totaal anders. De medewerkers hebben dan vooral een rol als gastheer/
vrouw. Ze heten de kermisbezoekers welkom en zijn een aanspreekpunt
voor hen. “Wij zijn het visitekaartje van de kermis en zorgen voor een
veilig gevoel”, zegt directeur JusƟn Axwijk. “Een glimlach werkt daarbij
veel beter dan een boze blik.” Voor de duidelijkheid zijn bij de vijf ingangen van de kermis de huisregels opgehangen.

Wij hebben de grootste collectie

Huwelijks- & geboortekaarten

van Est geniet met volle teugen van zijn huidige succes. En natuurVan Est gaat op dit moment als een Jan
lijk treedt hij dit jaar ook weer op op de Dordtse Zomerkermis.
speer. Twee jaar geleden tekende hij
een promotie- en boekingscontract bij
Berk Music en dat werpt overduidelijk zijn vruchten af. De in mei gelanceerde single Dat Komt
Door Jou schoot in verschillende hitlijsten omhoog en de maand juni staat in het teken van verschillende hoogtepunten. Eerst was daar Hollandse Artiesten On Tour. Samen met collega’s als De
Alpenzusjes en John de Bever verbleef hij een week op Kreta en trad er op voor de mensen die deze
zonnige muziekreis hadden geboekt. Een ander hoogtepunt is zeker het TROS Muziekfeest op het
Plein in Steenwijk. De opnames daarvoor zijn op 25 juni. Waarschijnlijk reist er een grote groep
Dordtse fans mee. “’Vorig jaar ging er zelfs een touringcar mee naar het Pleinconcert in Oisterwijk”,
zegt Van Est, die erg nuchter blijft onder het succes. “In voetbaltermen zou je kunnen zeggen dat
ik van de Topklasse via de Jupiler League ben gepromoveerd naar de Eredivisie. Ik geniet er met
volle teugen van. Het kan allemaal ook zo weer voorbij zijn.”

Extra publiek
ft
Eredivisie of niet, de Dordtse Zomerkermis blijft wat Jan van Est betreft
een jaarlijks terugkerend feestje. “Ik doe het al een jaar of tien en het
is altijd heel druk en gezellig. In samenspraak met kermismeesters
Ruud en Chris neem ik altijd twee collega’s mee voor het optreden.
Dit jaar zijn dat Mark Rijs en Zeeg van Seben. We zingen alle drie
een blokje en hopen weer een hoop extra mensen naar de kermis
te trekken.”
De Dordtse Avond Ɵjdens de Zomerkermis is op vrijdag 28
juni van 19.30 tot 22.00 uur. De uitzending van het Muziekfeest op het Plein is op vrijdag 2 en 9 augustus om 21.30 uur
op Nederland 1.

Mark Rijs.

Zeeg van Seben.

Ervaring en denkwerk geven de doorslag !
U heeft bij Jonkheer keuze uit een grote collectie huwelijks- en geboortekaarten. De Dordtse
drukker heeft een ruime collectie voorbedrukte kaarten. Variërend van klassiek tot zeer modern.
In het winkelgedeelte van de drukkerij kunnen klanten ongestoord in de kaartenboeken bladeren.
Ook is het mogelijk de boeken mee naar huis te nemen, om daar op het gemak een kaart uit
te kiezen. Wie zijn eigen ontwerp op zijn trouw- of geboortekaart wenst, kan uiteraard ook bij
Jonkheer terecht.
Openingstijden:

ma. - vr.
Zaterdag

08.00 - 17.30 uur
09.00 - 13.00 uur

(wij eten tussen 12.30 - 13.00 uur)

D r u k k e r i j

Jonkheer

Voorstraat 348 • 3311 CW Dordrecht • T 078 6132475
E info@drukkerijjonkheer.nl • I www.drukkerijjonkheer.nl
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Bu gg y’s
Bij inlevering
van deze bon:

3 halen

=
2 betale
betalen
n
Niet geldig op zaterdag en zondag.

Vrolijke

Mini Cars
Bij aankoop
van €10,en tegen
inlevering van
deze bon

Steenbergen

50% korting
op een medium suikerspin
of popcorn.

2 penningen

GRATIS!

Tegen inlevering
van deze bon.

sfeermakers

De in 2000 opgerichte LaƟn Culture Brassband uit Spijkenisse is al een jaar of acht een
vaste sfeermaker op de Dordtse Zomerkermis. De band komt graag jaarlijks de boel op zijn
kop zeƩen, zegt oprichter Modesto Desbarida. “Wij komen op allerlei gelegenheden.
Naast kermissen doen we ook andere feestjes en partijen, maar bijvoorbeeld ook het Antilliaans festival
Hoogstraten. Heel leuk was ook het WK 2006, toen we door de Duitse voetbalbond werden uitgenodigd om het
hele toernooi lang bij de poorten van de stadions te komen spelen.” De brassband pakt de zaken zeer serieus
aan en dat wordt gewaardeerd in binnen- en buitenland, gezien de lijst met optredens die al werden gegeven.
De groep bestaat uit twaalf drummers, vier tot zes blazers en een groep danseressen. Eén van die dames zal
net als vorig jaar ook weer een spectaculaire vuurspuwact doen op de kermis. En Desbariba zegt dat de band
mogelijk nog een verrassing in petto heeft voor het Dordtse publiek…Op het repertoire staat swingende salsa,
maar bijvoorbeeld ook een geheel eigen versie van Frans Bauers grootste hit.

De LaƟn Culture Brassband danst en swingt op dinsdag 25 juni van 20.00 tot 22.00 uur over de
Spuiboulevard.

OLIEBOLLENKRAAM
OOK DIT JAAR VERZORGEN
OP
WIJ WEER DE OLIEBOLLEN
IS!
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DE ZWAARSTE OLIEBOLLEN

BOOSTER
Bij inlevering van deze advertentie

3 halen
= 2 betalen
(geldt niet op vrijdag, zaterdag en zondag)

www.megabooster.nl
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