
Speciale gasten o.a.:

creations 
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21-29 juni 2014
zaterdag 21 juni 13.00 - 24.00 uurzondag 22 juni 13.00 - 23.00 uurmaandag 23 juni 14.00 - 23.00 uurdinsdag 24 juni 14.00 - 23.00 uurwoensdag 25 juni 13.00 - 23.00 uurdonderdag 26 juni 14.00 - 23.00 uurvrijdag 27 juni 14.00 - 24.00 uurzaterdag 28 juni 13.00 - 24.00 uurzondag 29 juni 13.00 - 23.00 uur
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Vertrouwde
met ‘nieuwe elementen’  met ‘nieuwe elementen’  

Like us on facebookLike us on facebook

kermis dordrechtkermis dordrecht
Wat verwachten mensen van een kermis? Met deze vraag in hun ach-

terhoofd zijn de kermismeester aan de slag gegaan. Het resultaat: “een 

veelzijdige kermis met vertrouwde items en nieuwe elementen”, aldus 

De Dreu. “Mensen verwachten botsautos’s en een schiettent en dat ze 

nougat kunnen kopen.” Nieuwe attracties als Pirates of the Caribbean 

en Das Omen (spookhuis met ‘live’ acteurs) zijn hier aan toegevoegd. 

Een achtbaan en funhouse ontbreken niet, evenmin de verkoop van 

lekkere snacks, zoals dit jaar overheerlijke verse patat. Zoals vanouds 

zijn er gedurende de kermis tal van activiteiten, voor jong en oud. De 

vrijdagavond is gereserveerd voor de Hollandse Avond, op de woens-

dagmiddag en de zondag zijn er activiteiten voor kinderen. “De Zo-

merkermis is een samenspel van aantrekkelijke attracties en een leuk 

activiteitenprogramma.” Hoewel voor de attracties natuurlijk een rit-

prijs geldt (met een maximumprijs), zorgt het programma voor gratis 

plezier en vertier op de Spuiboulevard.

Kermismunten 
Bijzonder aan de kermis in Dordrecht is ook dat een beveiligingsbe-

drijf dag en nacht een oogje in het zeil houdt. Daarnaast is er, in na-

volging van vorig jaar, ook weer de Facebookpagina van de Zomerke-

mis Dordrecht met een leuke actie: elke 50e like krijgt een zakje van 

tien kermismunten (elke munt is 1,50 euro waard). Vorig jaar waren 

er meer dan duizend likes. Boven verwachting, aangezien er rond de 

400 à 500 verwacht waren. Ook dit jaar wordt er weer een scooter ver-

loot en worden de populaire kermisgadgets (een mooie design zon-

nebril) uitgedeeld door het kermispromotieteam. Kortom, het belooft 

weer een mooi feestje te worden. Jaarlijks trekt de Zomerkermis zo’n 

100.000 bezoekers, ook mensen uit randgemeentes, maar voorname-

lijk Dordtenaren die er een echt Dordts feestje van maken. 

De Zomerkermis is dit jaar van zaterdag 
21 tot en met zondag 29 juni.  

Get the Gadget!
Het promotieteam van de Dordtse Zomerker-

mis is ook dit jaar natuurlijk weer van de 

partij. Zoals gewend worden er leuke gad-

gets uitgedeeld. “Het is elk jaar weer een 

leuke uitdaging om een gadget te verzin-

nen. Het is een Zomerkermis dus daar 

horen zomerse spulletjes bij”, vertelt 

Ruud de Dreu. Frisbees, strandballen, 

keykords, fl uitjes, tasjes; het is voor-

gaande jaren allemaal al uitgedeeld. 

Dit jaar zal de gadget héél gewild zijn 

onder het publiek: het is namelijk een 

trendy design zonnebril. Wie geluk heeft 

krijgt er één in handen!  

DORDRECHT
De Zomerkermis van Dordrecht draait al jaren mee in de top-10 van kermissen 
in Nederland. Dat is te danken aan de mooie mix van a  rac  es, een leuk (rand)
programma en een goede organisa  e. Ook dit jaar beloo   het weer een waar 
spektakel te worden op de Spuiboulevard. Kermismeesters Ruud de Dreu en 
Chris Hoogerwaard hebben hun best er weer voor gedaan.

Kermis-
meesters 

Ruud de Dreu 
(links) en Chris 

Hoogerwaard zijn 
weer klaar voor de 
Dordtse Zomerker-
mis. Dit jaar wordt 

een wel heel mooie 
gadget uitgedeeld: 

een design 
zonnebril. (Foto: 

Thymen Stolk)  
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MAGIC STAR
BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

3 HALEN 2 BETALEN3 RITTEN  VOOR 5 EURO

OOK DIT JAAR VERZORGEN OOK DIT JAAR VERZORGEN 

WIJ WEER DE OLIEBOLLEN OP WIJ WEER DE OLIEBOLLEN OP 

DE DORDTSE ZOMERKERMIS!DE DORDTSE ZOMERKERMIS!

  
RON’S OLIEBOLLEN RON’S OLIEBOLLEN 

AL 37 JAAR HÉT ADRES VOOR AL 37 JAAR HÉT ADRES VOOR 

DE LEKKERSTE ÉN DE LEKKERSTE ÉN 

DE ZWAARSTE OLIEBOLLENDE ZWAARSTE OLIEBOLLEN

  

OLIEBOLLENKRAAM

Kermis 2014

Was je als kind liefhebber van de kermis?
“Als kind kwam ik twee keer per jaar op de kermis. Enkhuizen, 

mijn geboorteplaats, kent een 

lange kermistraditie. Midden in 

het uitgaansgebied en in de his-

torische binnenstad.”

De komst was wellicht de 
happening van het jaar?
“Nee. Maar er waren allerlei lo-

kale evenementen en activiteiten 

omheen. Die combinatie van le-

vendigheid en vermaak maakte 

het aantrekkelijk om met vrienden naar de kermis te gaan.” 

Wat waren destijds je favoriete attracties? 
“Ik heb in mijn jeugd heel wat kilometers in de botsauto’s afge-

legd, maar was ook geregeld te vinden bij de Arcade hal om een 

computerspel te spelen. Altijd weer proberen je vrienden te slim 

af te zijn.”

Hoe sta je nu tegenover het evenement?
“Ik vind persoonlijk dat een kermis bij een stad als Dordrecht 

hoort. Ook Dordt kent een lange kermistraditie. Goed georgani-

seerd, met veel activiteiten en attracties voor het hele gezin. Een 

soort openlucht attractiepark. Iets om te koesteren.”

Heb je nog favoriete 
attracties? Stap je 
bijvoorbeeld in De 
Booster? Of sta je 
liever bij de nou-
gatkraam?
“Ik heb geen echte favoriet. 

Elke attractie heeft haar 

charme. Eerder ben ik bij-

voorbeeld in de Pole Star 

en het Reuzenrad geweest, maar een goede kaneelstok sla ik ook 

niet af!”

Hoe ziet je rondje kermis er in Dordrecht uit? Ga je 
met het hele gezin?
“Omdat de kermis voor de deur van het Stadskantoor staat, kom 

ik daar regelmatig maar niet met mijn gezin. Ik kijk altijd graag 

rond hoe mensen zich vermaken en hoe de verschillende attrac-

ties lopen.”

Wat is de waarde van de Zomerkermis voor Dor-
drecht? Voor de Binnenstad? Voor de handel?
“Voor de handel zal de directe meerwaarde meevallen, het hangt 

er vanaf in welke branche een winkel zit. Maar als volksvermaak 

en binnenstadsevenement is de zomerkermis van grote waarde. 

Veel mensen ontmoeten elkaar hier en voor elke Dordtenaar is 

hier iets te beleven. Als het 

weer meezit komen er vele tien-

duizenden bezoekers.”

Blijft de kermis op de Spuiboulevard? Of moet 
het in de (nabije) toekomst toch verhuizen? 
Of is die discussie nu eindelijk eens gesloten?
“Wat mij betreft is die discussie nu wel klaar. Of je wilt een goede 

kermis op een goede locatie en neemt de verkeersoverlast die da-

gen voor lief, of je wilt zo min mogelijk overlast en besluit te stop-

pen met de kermis. Ik ga voor het eerste.”

De opening is zaterdag 21 juni om 
13.00 uur bij spookhuis Das Omen. 

‘Kermis hoort bij een 
stad als Dordrecht’

Jasper Mos hee   grote waar-
dering voor de kermis. Dit jaar 
mag hij de opening verrichten. 

(Archieffoto: Thymen Stolk)  

De Zomerkermis wordt al  jd o   cieel geopend. Dit 
jaar gebeurt dat door Evenementenwethouder Jas-
per Mos. Een paar vragen aan de Dordtse bestuur-
der over het evenement. 

Direct geld voor uw woning.nl

Elke 50e (nieuwe) liker 

ontvangt eEn setje van 

10 kermismunten t.w.v. 15,-

Like us on facebookLike us on facebook

kermis dordrechtkermis dordrecht



Like us on facebook

kermis dordrecht

Bereikbaarheid Spuiboulevard

 Parkeren van fietsen/brommers/scooters naast het kermisterrein

 Bereikbaar met diverse buslijnen

Voldoende parkeergelegenheid www.dordrecht.nl/parkeren

Het kermis promotieteam 
deelt tot en met donderdag 
26 juni loten uit, waarmee 

u kans maakt op een 

Elke 50e (nieuwe) liker 

ontvangt eEn setje van 

10 kermismunten t.w.v. 15,-

Het kermis promotieteam 

prachtige scooter

De maximale ritprijzen 
zijn vastgesteld op 
2,50 euro voor het 

grootvermaak en 1,50 euro 
voor kinderzaken.

 Uitzondering hierop is 
de Booster (maximale 
ritprijs 3,50 euro). 

Door Eduard Leurs
“Ben je al in Soest? 
Ik ben bij de 
woonwagen die 
achter de Booster 
staat. Gr. Remon.” 
Het sms-je dat 
me bereikt klinkt 
als een gastvrije 
uitnodiging en 
dat blijkt ook 
als we elkaar 
voorafgaande aan 
het gesprek weer 
een hand geven. “Weer”, want Remon 
Bakker bezoekt als exploitant bijna ti en jaren de Dordtse 
Zomerkermis. “Dordrecht is een echte boosterstad”, laat Remon zich 
ontvallen. “En het zijn niet alleen de jongelui die in de att racti e plaatsnemen. Hele 
families laten zich uitdagen een rit in de booster te doen.”

Over de Mega Booster, zoals de attractie offi cieel heet, vertelt hij: “De booster bereikt een hoogte 
van 40 meter. De topsnelheid die de attractie kan halen is 110 kilometer per uur. Op dat moment 
ervaren de bezoekers een kracht van 4G op hun lichaam. Dat betekent in feite dat vier keer het eigen 
lichaamsgewicht in de gondel wordt gedrukt.” 
De booster, die gebouwd werd in 2005, kreeg een 
aantal jaren geleden een restyle en is volledig 
voorzien van LED-verlichting.  
Om families uit te nodigen en uit de dagen in de 
moderne kermisattractie te stappen heeft Bakker 
nagedacht over zijn aanbiedingsactie: “Ik merk 
dat de acties in Dordrecht echt werken. Doordat 
we een aanbieding hebben waarbij drie kaartjes 
voor de prijs van twee kunnen worden gekocht, 
haal je net iemand over de drempel die misschien normaal niet zou zijn ingestapt.” Overigens garandeert 
Remon Bakker dat de ritten niet constant op volle snelheid worden gedraaid. “In een booster stappen 
moet wel leuk blijven, dus er worden altijd ritten in balans gedraaid”, besluit hij.

Door Eduard Leurs
Sinds vorig jaar heeft  de 
Zomerkermis een eigen 
facebookpagina, namelijk www.
facebook.com/kermisdordrecht. Wat 
begon als een voorzichti g experiment 
heeft  snel een vaste plek gekregen. 

“Het voordeel van facebook is dat je sneller 
dan via de website nieuwtjes van de kermis 
via internet kunt verspreiden”, vertelt 
kermismeester Ruud de Dreu. Hij vervolgt: 
“Daarnaast kunnen ook de vrienden berichten 
en foto’s plaatsen, wat voor de exploitanten 
en ons  weer leuk is. Op die manier kunnen 
we zien hoe zij de zomerkermis beleven. 
En omdat veel bezoekers al met internet 
zijn verbonden zien we dat dat ook direct 
vanaf de kermis gebeurt.” Zo werden vorig 
jaar bijvoorbeeld foto’s van de opbouw en 
opening geplaatst en kwamen ook diverse 
fi lmpjes van attracties online.
Om het plaatsen van berichten in goede 
banen te leiden bewaken drie moderators 
de berichten, die direct een melding krijgen 
als een vriend een bericht of een vraag op 
de facebookpagina plaatst. “Het voordeel 
daarvan is dat we snel kunnen reageren. 
Soms worden er praktische vragen gesteld, 
die we graag zo snel mogelijk willen 
beantwoorden”, zegt de Dreu. Maar het zijn 
niet alleen berichten van bezoekers die 
op de facebookpagina worden geplaatst. 
“Natuurlijk plaatsen we zelf ook regelmatig 
berichten en foto’s. Naar de kermis toe 
bouwen we dat op van één bericht per 
week naar ongeveer drie berichten per dag 
tijdens de kermis zelf. Nieuwtjes, maar ook 
acties. Vorig jaar hebben we elke 100ste liker 
beloond met een aantal kermismuntjes die 
bij elke exploitant kon worden besteed. Met 
die actie gaan we door. We doen dat nu zelfs 
bij elke 50ste liker. Daarnaast komt er dit jaar 
een aantal last-minute acties, waaraan ook 
de exploitanten gaan meewerken. Het loont 
dus de moeite om de facebookpagina in de 
gaten te houden”, aldus Ruud de Dreu.
 
Inmiddels heeft de Dordtse 
kermispagina ruim 1.100 likers. 
Door het terughoudend 
berichtenbeleid tijdens de 
winterperiode en de aard van 
berichtgeving over kermissen is 
het aantal vrienden ook na de 
Zomerkermis 2013 blijven groeien. 
En voor de algemene informatie en 
het downloaden van bijvoorbeeld 
kortingsbonnen blijft de website 
www.kermisdordrecht.nl het 
officiële kanaal.

Door Eduard Leurs 
Het kan niet worden gezegd dat de familie Ordelman 

gebrek aan ondernemerschap heeft . Zeker in deze toch 
ook voor kermissen fi nancieel niet gemakkelijke ti jden zijn 
het juist de Ordelmannen die met opzienbarende att racti es 
op de Nederlandse en buitenlandse kermissen verschijnen.

Zoon Albert exploiteert met zijn familie de Inversion XXL en Willy doet 
met zijn booster Maxx qua staal, thrills en hoogte niet onder voor broer 

Albert. Het kan ook bijna niet anders. Kermis is hen door vader Ad met 
de paplepel ingegoten, die zelf het funhouse Fire Department en het pijl- 

en boogspel Robin Hood exploiteert. En eind dit jaar komt Fun Projects, de 
onderneming van vader Ad en zoon Willy 
ook nog eens met de hoogste reizende 
freefalltoren op de kermissen.

Variëteit 
Sinds 2012 exploiteren vader Ad en zoon 
Willy de “Jumper Jumper”. Deze zaak 
van Italiaanse makelij draaide de eerste 
rondjes in het Tsjechische Praag, waarna 
de swingende machine de Nederlandse 
première in Amsterdam had. Het betreft 
een snelheidsmolen met 14 armen, waaraan elk een gondel 
voor twee personen is bevestigd. Deze gondels kunnen 
draaien. Luchtdruk-gestuurde cilinders zorgen ervoor dat 
de armen ook in hoogte kunnen veranderen. Daardoor 
staat de rit garant voor veel variëteit: vooruit, achteruit 
en letterlijk jumpend over het platform van de 
kermisattractie gaan.
Met de kennis en ervaring van het exploiteren 
van een groot aantal attracties is de Jumper 
Jumper op een aantal technische vlakken naar 
wens van Ad en Willy Ordelman aangepast. “In 
tegenstelling tot andere jumpers is deze zaak plat 

uitgevoerd. Dat heeft als voordeel dat het publiek meer contact heeft met 
de zaak”, vertelt Ad Ordelman. “Daarnaast hebben we veel luchtcapaciteit, 
waardoor het mogelijk is veel meer bewegingen uit te voeren tijdens de rit. 
En we kunnen bij drukte ook snel weer starten, omdat we niet hoeven te 
wachten tot voldoende compressie is opgebouwd.”

Buikkriebels  
De Jumper Jumper is alleen al vanwege de omvang, met een doorsnede van 
bijna 18 meter, een indrukwekkende verschijning en voor Nederland is dit de 
grootste in zijn soort. De gondels bereiken tijdens de rit een hoogte van 7,5 
meter en dat is voldoende om door een snelle val buikkriebels te garanderen. 
“En de zaak is helemaal voorzien van energiezuinige LED-verlichting“, vertelt 

Ad Ordelman tot slot.
Jumper Jumper zal qua rit niet iedere kermisbezoeker 
aanspreken. Maar door de lage uitvoering en de speelse 
lichteffecten is het ook voor de achterblijvers een genot 
om naar deze kermisattractie te blijven kijken: ouderwets 
kermisvermaak in een supermodern jasje!

een hand geven. “Weer”, want Remon 
Bakker bezoekt als exploitant bijna ti en jaren de Dordtse 
Zomerkermis. “Dordrecht is een echte boosterstad”, laat Remon zich 

Door Eduard Leurs 
Het kan niet worden gezegd dat de familie Ordelman 

gebrek aan ondernemerschap heeft . Zeker in deze toch 
ook voor kermissen fi nancieel niet gemakkelijke ti jden zijn 
het juist de Ordelmannen die met opzienbarende att racti es 
op de Nederlandse en buitenlandse kermissen verschijnen.

Zoon Albert exploiteert met zijn familie de Inversion XXL en Willy doet 
met zijn booster Maxx qua staal, thrills en hoogte niet onder voor broer 

Albert. Het kan ook bijna niet anders. Kermis is hen door vader Ad met 
de paplepel ingegoten, die zelf het funhouse Fire Department en het pijl- 

en boogspel Robin Hood exploiteert. En eind dit jaar komt Fun Projects, de 
onderneming van vader Ad en zoon Willy 
ook nog eens met de hoogste reizende 
freefalltoren op de kermissen.

Dordrecht 
boosterstad

Remon Bakker, exploitant van de 
Booster, bezoekt al jaren met zijn 

att racti e de Zomerkermis. 
(Foto: Eduard Leurs) 

GROOTVERMAAK
Autoscooter
Booster
Break Dance part 2
Das Omen
Jumper Jumper
Magic Star 
Spinning Coaster

KINDERZAKEN
Adventure Ride 
(buggy’s)
Le Grand Carrousel
Kinder Octopussy
Minicars
Pirates of the Caribbean
Trampolines Mega Jumper

EETGELEGENHEDEN
Gebakkraam
IJsverkoop
Poffertjessalon
Royal Montélimar 
Snoepkraam
Snacks
Spaanse Churros 
Suikerspin/popcorn
Viëtnamese snacks

BEHENDIGHEIDS-
ZAKEN 
Apollo Jackpot 
Basketbalspel
Big Five
Big One 
Bussensport 
Fotoschietsalon
Happy Clowns
Hoepla XXL
Kamelenderby 
Lijntrekspel Toko Loco
Lucy Cranes
Lucky Duck 
Pusher
Skeeball
Voetbalspel

FAMILIEZAKEN 
Crazy Machines 
Funhouse

  

21-29 juni 2014

Jumper Jumper: 
Door Eduard Leurs uitgevoerd. Dat heeft als voordeel dat het publiek meer contact heeft met uitgevoerd. Dat heeft als voordeel dat het publiek meer contact heeft met 

Jumper Jumper: Jumper Jumper: Jumper Jumper: Jumper Jumper: Jumper Jumper: 
ouderwets kermisvermaak 
in supermodern jasje 

De Jumper Jumper is een indrukwekkende verschijning en zorgt 
voor de nodige buikkriebels. (Foto: Eduard Leurs) 

een snelheidsmolen met 14 armen, waaraan elk een gondel 
voor twee personen is bevestigd. Deze gondels kunnen 
draaien. Luchtdruk-gestuurde cilinders zorgen ervoor dat 
de armen ook in hoogte kunnen veranderen. Daardoor 
staat de rit garant voor veel variëteit: vooruit, achteruit 
en letterlijk jumpend over het platform van de 

De Jumper Jumper is een indrukwekkende verschijning en zorgt 
 (Foto: Eduard Leurs) 

voor snel 
nieuws 
en acties! 

voor snel voor snel 
Facebook • Zaterdag 21 juni 

“KERMIS 
OPENING”
13.00 uur de 
offi ciële opening van 
de Zomerkermis van 
2014  bij spookhuis Das 
Omen, door wethouder Jasper Mos. 

Speciale act 
“De man zonder 
hoofd” 
Direct na de opening 
gaat blaaskapel The 
Rolling Tones samen met 
het kermispromotieteam via 
de kermis naar het centrum 
van Dordrecht. Onderweg worden 
gadgets en fl yers uitgedeeld met 
daarin uw kortingsbonnen en mooie 
aanbiedingen!
 
• Zondag 22 juni
Van 13.00 tot 17.00 uur divers 
kindervariété met o.a.: Meet & Greet 

met Bob de Bouwer 
(tussen 14.00 en 
16.30 uur).  
Clown Desalles 

Schminkster 
Clown Howie

• Maandag 23 juni 
In verband met het WK 
voetbal is er tijdens de 
avond een  doorlopende 
Meet & Greet met de 
“Oranje Leeuw“.  
Zoek hem op, en ga samen op de 
foto……..

Promotieteam 
Zomerkermis

Het Kermis-
promotieteam 
zal tussen 19.00 
en 21.00 uur 
fl yers en gadgets 

uitdelen. 
 

• Dinsdag 24 juni
Van 20.00 uur tot 
22.00 uur een 
spetterend 
optreden 
van de Latin 
Culture Brass 
Band. 

• Woensdag 25 juni (kindermiddag)
 Tussen 13.30 en 17.30 uur 
Woezel en Pip 
(Kinder)Fotoshoot. 

Verkleedkleding 
aanwezig. Leuk op de  

foto bij een van de 
attracties.

Divers kindervariété, 
met o.a.: 

Schminken
Ballonnen vouwen
Clown Howie
Clown Desalles

• Donderdag 26 juni 
Grote kermisloterij, met als 
HOOFDPRIJS een scooter! 
TREKKING OM 21.00 UUR BIJ 
SPOOKHUIS DAS OMEN 

• Vrijdag 27 juni 
“DORDTSE AVOND” 
Van 19.30  tot 
22.00 uur, 
tussen de 
botsauto’s en 
de Jumper 
Jumper 
Jan Van 
Est, met 
als gasten:  
Danny 
Ebbers en Bob 
Offenberg
                    
• Zaterdag 28 juni 
Van 13.00 tot 16.00 uur gaat 
ons eigen Kermis promotieteam 
via de kermis naar het centrum 
met muzikale ondersteuning van 
blaaskapel The Rolling Tones. 

Onderweg worden gadgets en 
fl yers uitgedeeld met daarin 
uw kortingsbonnen en mooie 

aanbiedingen!

Van 20.00 tot 
22.00 uur  
“Baboush”, 
de zingende 

magiër
 

• Zondag 29 juni
Vanaf 14.00 uur 
Clown Desalles
Leipe Leo
Boyacı Hüseyin, de 
schoenpoetser
Meet & Greet met 
Brandweerman 
Sam
Schminkster

spookhuis Das 

met Bob de Bouwer 

Schminkster 
Clown Howie

Van 20.00 uur tot 

aanbiedingen!

V
22.00 uur 
“Baboush”, 
de zingende 

magiër

• Zondag 29 juni

“DORDTSE AVOND”

Direct na de opening 

• Woensdag 25 juni (kindermiddag)
 Tussen 13.30 en 17.30 uur 

Verkleedkleding 
aanwezig. Leuk op de  

foto bij een van de 

Divers kindervariété, 
met o.a.: 

van Dordrecht. Onderweg worden 

Promotieteam 
Zomerkermis

Het Kermis-

fl yers en gadgets 
uitdelen. 

• Dinsdag 24 juni

Meet & Greet met 
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Wederom in Dordrecht
de GOEDKOOPSTE 

poffertjeskraam 
van de regio

Op deze kermis
portie poffertjes
al vanaf € 2,50

Veel plezie
r 

Veel plezie
r 

tIjdens de 
tIjdens de 

zomerkermis!!!
zomerkermis!!!

The best place to be

is back in town!The best place to be

is back in town!

Nu met 

de nieuwste 

AUTO-

SCOOTERS

THE BEST PLACE TO BE

Bij inlevering van deze bon:

5 penningen extra 
bij aankoop van 12,-

THE BEST PLACE TO BE

Bij inlevering van deze bon:

5 penningen extra 
bij aankoop van 12,-

THE BEST PLACE TO BE

Bij inlevering van deze bon:

2 penningen extra 
bij aankoop van 6,-

THE BEST PLACE TO BE

Bij inlevering van deze bon:

2 penningen extra 
bij aankoop van 6,-

Download een kortingsbon op: www.swinkels-amusement.nl
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De in 2000 opgerichte La  n Culture 
Brassband uit Spijkenisse is al een 
jaar of negen een vaste sfeermaker 
op de Dordtse Zomerkermis. De 
band komt graag jaarlijks de boel 
op zijn kop ze  en. De brassband 
pakt de zaken zeer serieus aan en 
dat wordt gewaardeerd in binnen- 

en buitenland, gezien de lijst met 
optredens die al werden gege-
ven. De groep bestaat uit twaalf 
drummers, vier tot zes blazers en 
een groep danseressen. Eén van 
die dames gaf vorig jaar nog een 
spectaculaire vuurspuwact op de 
kermis. Op het repertoire staat 

swingende salsa, maar bijvoor-
beeld ook een geheel eigen versie 
van Frans Bauers grootste hit.

De La  n Culture Brassband 
danst en swingt op dinsdag 24 
juni van 20.00 tot 22.00 uur 
over de Spuiboulevard.

VrolijkeVrolijke 

Door Eduard Leurs

In 1976 werd in Amerika de horror  lm “the 
Omen” van regisseur Richard Donner uitgebracht. 
Het was de inspira  e voor de kermisa  rac  e “Das 
Omen”, die in de jaren tach  g voor het eerst op 
de Duitse kermissen verscheen. Een zogenaamd 
“walk-through” spookhuis, dat door de enorme 
façade een indrukwekkende verschijning was en 
vooral op de grote kermissen, zoals Düsseldorf, 
te zien was. Totdat de a  rac  e uiteindelijk in een 
loods werd opgeslagen. 

Maar net als in de fi lm, die in 

2006 een remake kreeg, kwam 

ook de kermisattractie terug. 

Niet in Duitsland, waar je dit 

qua omvang logischerwijs zou verwachten. Het zijn Belinda en 

Dicky Punt-Sloots, die vorig jaar de zaak naar Nederland haalden: 

“Je moet je voorstellen dat niet meer zo veel over was van de attrac-

tie”, vertelt Dicky Punt. “De zaak lag opgeslagen in een loods en had 

daar een aantal jaren gelegen. We konden er dan ook niet meteen 

mee gaan reizen, want er moest veel aan gebeuren.” 

Sinds de fi rma Punt-Sloots de attractie in bezit heeft 

is er veel werk aan verricht. Zo ook tijdens de afge-

lopen winter. “We hebben de zaak gerestyled anno 

2014”,  vertelt Dicky. “Zo is de opbouw (het deel waar 

de bezoekers doorheen worden geleid, red.) volledige 

vernieuwd en hydraulisch gemaakt. Daarnaast zijn 

de diverse onderdelen van het front weer gangbaar 

gemaakt. Zo werkte de gasbrander niet meer, die ervoor zorgt dat 

er zo af en toe vlammen van vier meter boven het publiek worden 

geblazen. Daarnaast moest alles letterlijk worden afgestoft.” 

Achter de schermen
Een rondleiding door de attractie en een blik achter de schermen 

geven meer inzicht in de enorme omvang van dit loopspookhuis. 

Alleen al om de waterval te kunnen laten werken is een instal-

latie met pompen verwerkt die qua omvang kan worden verge-

leken met een privézwembad. “De letters bovenop de attractie zijn 

drie meter hoog. Vergeet niet dat de wet- en regelgeving ook voor 

kermisattracties de laatste jaren is aangescherpt. Dat betekent dat 

het front bestand moet zijn tegen windkracht 10. Daarvoor hebben 

we de constructie moeten aanpassen”,  licht Punt toe. Ondertussen 

wijst hij naar de ballasttanks die onzichtbaar achter de attractie 

zijn geplaatst om de façade in balans te houden.

Dicky en Belinda Punt zijn geen onbekenden op de 

Dordtse Zomerkermis. Eerder waren zij te gast met 

het spiegeldoolhof Rue de Paris (2012) en hadden zij 

sinds 1998 een vaste stek naast de Hellingen met de 

pizza- en ijszaak.  Dit jaar nemen zij weer een plek 

naast de Hellingen in. Alleen zal Das Omen nu aan de 

andere kant zijn opgesteld. Daarvoor is wel het nodige meetwerk 

gedaan om er zeker van te zijn dat de attractie ook echt past op de 

beoogde plek. Eén ding is zeker, wie het loopspookhuis bezoekt ont-

komt bijna niet aan minimaal één schrikeffect. “Tijdens de kermis 

in Dordrecht zetten we live acteurs in”, vertelt Dicky Punt. “Dat is na-

tuurlijk spannend voor diegenen die het spookhuis bezoeken, maar 

ook leuk voor het publiek dat blijft kijken. En natuurlijk hopen we 

dan dat ook de kijkers nieuwsgierig worden gemaakt om een keer 

door Das Omen te lopen.”

Spookhuis Das Omen. 
Wie dur  ? (Foto: Eduard Leurs) 

voor de échte durfal voor de échte durfal 

SKEEBALL 
BIJ INLEVERING VAN DE BON 
GEEN 40 MAAR 45 BALLEN 

VOOR 5 EURO. 
KINDEREN ALTIJD PRIJS. 

Steenbergen

50% korting 
op een medium suikerspin 

of popcorn.

Tegen inlevering 
van deze bon.

TOMOS • GILERA • RALEIGH • SYM • APRILIA • ALPINA
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HET IS ONS WEER GELUKT!
WIJ HEBBEN EEN HELE PARTIJ A-MERKEN DAMES-, HEREN- EN KINDERFIETSEN

VOOR U IN KUNNEN KOPEN TEGEN ONGELOFELIJK LAGE PRIJZEN!

WWW.SOETEMANTWEEWIELERS.NL
BROUWERSDIJK 88 - 94 DORDRECHT - 078-6134972 / 6146786

Kom naar Soeteman Tweewielers! Tot kijk op de Brouwersdijk.
@soetemanBV www.facebook.com/Soetemantweewielers

TOMOS • GILERA • RALEIGH • SYM • APRILIA • ALPINA
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ACTIEACTIE
SPARTA EMOTION C1

2 voor 1.999,-

Keuze uit dames of heren.

Als beste getest
normaal 1.399,-

NU 1.099,-NU 1.099,-

Donderdag Donderdag 26 juni 26 juni 
Grote loterij, met als 

HOOFDPRIJS een scooter 
TREKKING OM 21.00 UUR 

BIJ SPOOKHUIS DAS OMEN

Like us on Like us on 
facebookfacebook
kermis kermis 

dordrechtdordrecht

Elke 50Elke 50ee  
(nieuwe) liker 
(nieuwe) liker ontvangt eEn 
ontvangt eEn setje van 

setje van 10 kermismunten 
10 kermismunten t.w.v. 15,-t.w.v. 15,-



Dordt Centraal  woensdag 18 juni 201422

BOOSTER

Bij inlevering van deze advertentie

3 halen 
= 2 betalen

(geldt niet op vrijdag, zaterdag en zondag)

www.megabooster.nl

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.  08.00 - 17.30 uur (wij eten tussen 12.30 - 13.00 uur)

 Zaterdag  09.00 - 13.00 uur

Voorstraat 348 • 3311 CW Dordrecht •  T 078 6132475
E info@drukkerijjonkheer.nl • I www.drukkerijjonkheer.nl

D r u k k e r i j  

Jonkheer 

Ervaring en denkwerk geven de doorslag !

Huwelijks- & geboortekaartenHuwelijks- & geboortekaarten
Wij hebben de grootste collectieWij hebben de grootste collectie

Kermis 2014

Drukkerij Jonkheer, Twin Crea  ons en 
Dordt Centraal zijn al vele jaren de ver-
trouwde partners van de Zomerkermis 
Dordrecht. Ieder Dordts bedrijf hee   
zo zijn eigen exper  se. 

Dordt Centraal maakt in overleg met de kermis-

meesters de redactie van de kermiskrant. Net 

als vorig jaar wordt zij bijgestaan door kermis-

expert Eduard Leurs. De advertentieafdeling 

zorgt voor de aantrekkelijke advertenties. Voor 

het beeldmateriaal wordt geput uit het grote ar-

chief van (huis)fotograaf Thymen Stolk. Ook dit 

jaar zal hij weer met zijn camera op de kermis 

te spotten zijn.     

Zijn de teksten klaar en het beeld geselecteerd 

dan verzorgt Twin Creations de vrolijke, kleur-

rijke opmaak van de kermiskrant. Dat doet het 

opmaakteam niet alleen voor deze (informa-

tieve) bijlage, het maakt ook al vele jaren de 

bekende en populaire kermisfl yer op. In deze 

fl yer staan het activiteitenprogramma van de 

zomerkermis én de vele kortingsbonnen, die 

huis aan huis verspreid wordt door Dordt Cen-

traal Reclame en Verspreiding. 

Heeft Twin Creations zijn werk gedaan dan is 

het de beurt aan Drukkerij Jonkheer om van de 

digitale versie van de kermisfl yer een gedrukte 

versie te maken die uitblinkt in volle, scherpe 

kleuren. Hiertoe beschikt bedrijf over de juiste 

kennis en materiaal. Niet voor niets drukt het 

niet alleen de kermisfl yer van de Dordtse Zo-

merkermis maar ook de kermisbonnenboekjes 

van andere steden in het land. 

?

Vertrouwde partners 
van de zomerkermis 
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The Rolling Tones maken hun opwach  ng  jdens de Dordtse kermis.

     blazen op kermis     blazen op kermis
DORDRECHT
Vorig jaar waren ze ook al van de 
par  j op de Dordtse kermis, The 
Rolling Tones. Dit jaar begeleidt 
de groep Dordtse blazers het 
kermispromoteam opnieuw. De 
blaaskapel bestaat inmiddels 
drie jaar en wordt gevormd door 
een klein clubje muzikanten dat 
het heerlijk vindt om met elkaar 
muziek te maken. De muzikan-
ten spelen moderne nummers, 
maar brengen ook ouderwetse 
meezingers ten gehore.

De muzikanten komen voor het eerst 

in actie op zaterdag 21 juni, direct na 

de offi ciële opening van het festijn door wethouder Jasper Mos om 13.00 uur. De stoet 

vertrekt dan van de Spuiboulevard naar de binnenstad. De zaterdag erna, op 28 juni, zijn de blaaskapel 

en het promotieteam opnieuw van de partij, en wel tussen 13.00 en 16.00 uur. Onder begeleiding van de 

Dordtse blazers deelt het promotieteam dan gadgets en folders uit met daarin aantrekkelijke kortings-

bonnen. The Rolling Tones kunnen best nog wat nieuwe leden gebruiken. Wie een blaasinstrument 

kan bespelen en op zoek is naar een leuke kapel is welkom om langs te komen tijdens een repetitie op 

maandagavond tussen 20.00 tot 22.00 uur in de Oude Boei in Wielwijk. 

Meer informa  e is te vinden op www.therollingtones.nl.

(Archieffoto’s: Thymen Stolk).
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Drukkerij Jonkheer • Tel. 6132475 
www.drukkerijjonkheer.nl 
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Dordt Centraal • Tel. 6140149 
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Twin Crea  ons • Tel. 6489319 
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