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Actueel

Zomerkermis voor iedereen
Vervolg voorpagina
DORDRECHT
De Dordtse Zomerkermis heeŌ
zich de laatste jaren steeds
meer geproĮleerd als een echte
familiekermis. Niet ten onrechte, want het aƩracƟeaanbod
is voor ieder wat wils. Ook dit
jaar zijn kermismeesters Ruud
de Dreu en Chris Hoogerwaard
er weer in geslaagd om een
evenwichƟge kermis aan de
Spuiboulevard neer te zeƩen.
Ondanks het feit dat Dordrecht met de
circa veertig zaken niet tot de grootste
kermissen van Nederland behoort, is
het wel één van de kwalitatief betere
kermissen. De kermis wordt versterkt
door een uitgebreid randprogramma,
waarbij iedere dag wat bijzonders gebeurt. Dat maakt dat op de kermis gedurende de negen dagen ruim 100.000
bezoekers kunnen worden geteld.
Blikvanger
Onder de attracties zijn twee zaken
die dit jaar in première zijn gegaan.
De Crazy Jump is een machine voor
snelheidsliefhebbers. Deze achtarmige draaimolen heeft aan de uiteinden tweepersoons gondels, die alle
richtingen uit kunnen draaien. Daarnaast gaan de gondels ook nog eens
verticaal op en neer. Daardoor ervaren
de bezoekers behalve de snelheid ook

acceleratie. Deze attractie richt zich
meer op de snelheidsliefhebbers, in
tegenstelling tot de Coco Bongoo. Deze
zaak herbergt een spiegeldoolhof,
waar de bezoekers zich een weg doorheen mogen zoeken. Ouderwets kermisvermaak, maar door de maritieme
uitstraling wel gestoken in een frisse,
uitnodigende nieuwe jas. Letterlijk en
ﬁguurlijk hoogtepunt is dee komst van
één van de grootste reizende
de reuzenraden van Europa, het Diamond
mond Wheel.
Het rad, dat door de gesloten
ten gondels
ook geschikt is voor gezinnen
nen met kleine kinderen, is maar liefst
st 55 meter
hoog en biedt bij helder weer
eer een mooi
uitzicht over Dordrecht en
n omgeving.
De 35.000 led-lampjes zijn
n een fraai
decor voor de kermis, maar
ar zorgen
er ook voor dat de locatie waar
w
de Dordtse kermis wordt
gehouden op grote afstand al gezien wordt.
Vanzelfsprekend ontbreken de traditionele
attracties voor de jongeren niet, zoals de BreakDance en de autoscooter. Voor de kleinste
bezoekers staan onder
andere de carrousel,
de trampolines en de
kinderoctopussy opgesteld. En de kleinere
bezoekers kunnen voor
het eerst op de Dordtse
Zomerkermis over het
water lopen in een

enorme opblaasbare bal.
Diegenen die vooral van kijken houden, kunnen lekker een terrasje pikken bij de aanwezige horecabedrijven,
waaronder de traditionele poffertjessalon.
100% NL Zomertour
Vervelen hoeft in ieder geval niet, want
elke dag staan optredens of andere
bijzondere randactiviteiten op het programma.

Zo vindt tijdens de openingsdag ’s
avonds een lasershow plaats, komt
maandag 18 juni de 100% NL Zomertour naar Dordrecht en wordt ’s vrijdags de traditionele Dordtse muziekavond gehouden.

Het totale programma
met optredende
arƟesten, maar ook
alle laatste nieuws,
is terug te vinden op
de website van de
Dordtse Zomerkermis,
kermisdordrecht.nl.

Snelle Įetsroute om automobilisten te verleiden
DORDRECHT
Om automobilisten te verleiden hun auto te verruilen voor
de Įets wordt er een snelle
Įetsverbinding gemaakt tussen Dordrecht en RoƩerdam.
Onder meer obstakels worden
weggehaald, er komt betere
bewegwijzering en verlichƟng
en het wegdek van de Įetspaden wordt verbeterd. Kosten:
3 miljoen euro.

Dordt Centraal
Verschijnt wekelijks op woensdag
huis aan huis in Dordrecht, Papendrecht,
Zwijndrecht, Heerjansdam en H.I. Ambacht
in een oplage van 100.000 exemplaren.

Verschijnt ieder weekend huis-aan-huis in
Dordrecht en is tevens af te halen op diverse
afhaalpunten in Papendrecht en Zwijndrecht.
Totaal oplage 60.000.

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.

Acquisitie:
Marco Haan 06-24243399,
Edwin van Rijswijk 06-30671359,
Michel van Wijland 06-15217220
e-mail: advertentie@dordtcentraal.nl
Redactie:
Hesper Romijn, Kees-Jan Visser,
Loes Verkuijlen,
tel. 078-6133223,
e-mail: redactie@dordtcentraal.nl

Foto’s:
Thymen Stolk (tenzij anders vermeld).
Nabestellen: tel. 06-46732700,
www.thymenstolk.nl
Lay-out & Zetwerk:
Twin Creations, Dordrecht,
www.twincreations.nl
Bezorgklachten:
www.dordtcentraal.nl,
verspreiding@dordtcentraal.nl
Directie: Piet van Westen
tel. 078-6140149

Meeƞiets
De komende
week, vanaf 18
juni, wordt op de bestaande route geﬂyerd
en worden gebruikers
via een enquête naar hun
mening gevraagd. Ook rijdt
er een meetﬁets over het
traject. Deze ﬁets, uitgerust
met apparaten die de wegdekkwaliteit, de gemiddelde
snelheid, het oponthoud en
geluidshinder registreren,
rijdt dan het hele traject.
Het gaat nu om een nulmeting, als de route straks verbeterd is, dan volgt nog een
meting.

Colofon

Kantoor:
Jade 228, 3316 LJ Dordrecht,
Postbus 1030, 3300 BA Dordrecht,
tel. algemeen: 078-6140149

De 19 kilometer lange
F16 moet eind 2013
klaar zijn. De ﬁetsroute
bestaat al en wordt de
komende tijd sneller en
comfortabeler gemaakt.
Over het algemeen ligt
het ﬁetspad, binnen de
bebouwde kom voorzien
van rood asfalt, vrij van
de weg. ‘Start’ is de brug
tussen Zwijndrecht en
Dordrecht, eindpunt is
de Willemsbrug of de
Erasmusbrug. Op
de helft is err
een splitsing richting Barendrecht of
Ridderkerk.
De route
loopt langs
verschillende
treinstations.
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Wethouder Jasper Mos opent
zaterdag de kermis. Hij doet dat
om 13.00 uur bij aƩracƟe Coco
Bongoo. Exploitanten zijn al begonnen met de opbouw van kermis.
De Spuiboulevard is dan ook afgesloten vanaf de Houtkoperplaats
tot aan de Spuiweg. De Hellingen is
afgesloten tot aan Papeterspad. Ter
plekke is een omleiding ingesteld.
Vanaf maandag 25 juni 24.00 uur
gaat dit stuk weer open. Een dag
eerder is de weg tussen de Houtkoperplaats en Spuiweg weer open.
De parkeergarages Spuihaven,
Veemarkt en Achterom zijn Ɵjdens
de kermis gewoon
bereikbaar.

Uitverkoop
bij

Van Eesterenplein 208
WC Bieshof Stadspolders - Dordrecht

Ga jij
backstage bij

Wantijpop?!

IQ62Q890 - 5 ATM
Edelstaal - Saf¿erglas
van 159,-

VOOR 79,95
JM Juweliers

Vriesestraat 112, 3311 NS Dordrecht, tel. 078 - 6136227
Openingstijden: woensdag t/m zaterdag van 10:00 - 17:00 uur
Maandag en dinsdag gesloten.

Op zaterdag 30 juni is het zover; de
vijftiende editie van Wantijpop. Met
een ijzersterk programma belooft het
een te gek festival te worden. Samen
met de Rabobank worden er acht
backstage-passen weggegeven. Dat
betekent gratis drankjes, garderobe,
luxe toiletten en chillen in de backstage area. En misschien loop je je favoriete band nog tegen het lijf! Check
de actie op facebook.com/Wantijpop.
Ook Dordt Centraal geeft een kaartje
weg met toegang voor twee personen!
Kijk hiervoor op onze website:
dordtcentraal.nl.

