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LUCkY CRANEs
bij inlevering van deze bon bij de
grijpautomaten, 13 speelmunten
e 5,00 en 28 speelmunten e 10,-

LUCkY DUCk
1 euro korting bij 8 eendjes vangen

MAGIC sTAR
3 halen, 2 betalen

PIJL EN BOOG
bij inlevering van deze bon en
deelname vanaf e 5,00 één euro
korting (vrouwen en kinderen altijd
een leuk kadootje)

PIZZAVERkOOP
bij inlevering van deze bon,
e 0,50 korting op pizzaslice

POFFERTJEssALON
maandag + dinsdag, 1 kopje koffie
gratis bij een normaal
portie poffertjes

POINT
1 x e 1,00 per spel. 6x e 5,00
13x e 10,00 27x e 20,00

PUsHER
bij inlevering van deze bon,
10% extra speelmunten

ROTALET
bij deelname altijd troostprijs

ROYAL MONTÉLIMAR
sNOEPkRAAM
2 zakjes nougat naar keuze van
e 4,00 per stuk nu voor e 6,00

Zomerkermis Dordrecht 2012
Programma

Zaterdag 16 juni
Kermis opening

Donderdag 21 juni

Om 13.00 uur zal bij de “COCO BONGO” de
Zomerkermis 2012 worden geopend. De officiële
opening zal worden verricht door wethouder
Jasper Mos. Hierbij aanwezig zijn de kermisorganisatie, reclamecommissie Zomerkermis en de
kermisbonden NKB en BOVAK. Voorafgaand aan
de opening is er een verrassend optreden voor de
spectaculaire opening om 13.00 uur…..
Direct na de opening zal partyband ”DE STUMPERS” samen met ons kermispromotieteam via
de kermis naar het centrum van Dordrecht gaan.
Onderweg worden gadgets en flyers uitgedeeld
met daarin uw kortingsbonnen en mooie aanbiedingen! “SPECTACULAIRE LASERSHOW”” vanaf het
Reuzenrad.

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

TEMPLE OF FOOD
bij inlevering van deze bon en
aankoop van een zak Vlaamse
friet, verrassings drankje GRaTIS.

VIETNAMEsE sNACks/DRINks
bij inlevering van deze bon, bij
aankoop van 3 Viëtnamese loempia’s, e 0,75 korting (1 bon p.p.)

VOETBALsPEL
bij 6 schoten e 0,50 cent korting

sNOW JET
tegen inlevering van deze bon
5 ritten voor e 10,00

WALkING WATERBALLs
bij deelname in bikini 3 min.
Gratis! Plezier voor jong en oud

sUIkERsPIN
(middel) e 0,50 korting (tegen inlevering van deze bon)

AUTOsCOOTER EN BOksBAL
The best Place To be!!
bij inlevering bon, 2 munten extra
bij aankoop voor e 6,00. 5 munten
extra bij aankoop voor e 12,00

Uw vermaak is onze taak! www.kermisdordrecht.nl

Vrijdag 22 juni
“Dordtse Avond”

(19.30 uur tot 22.00 uur)
Met JAN VAN EST,, en als
gasten:
RAYMOND PLUIMERT
HENK DISSEL

’s-middags van 14.00 uur tot 16.00 uur

Maandag 18 juni

“100% NL live vanaf de kermis”
met e 1000,- prijzenpakket.
Vanavond tussen 19.00 uur en 22.00 uur
TIM DOUWSMA, JUDITH,
QUINCY, JAN VAN EST
Uw presentator COLIN BANKS
Het Kermispromotieteam zal tussen
19.00 uur en 20.00 uur flyersen gadgets uitdelen.

Dinsdag 19 juni

Van 20.00 uur tot 22.00 uur
een spetterend optreden
van onze bekende
“LATIN
LATIN CULTURE BRASS BAND”.

Woensdag 20 juni
(Kindermiddag)

Kindershow met “ROLANDO”

APOLLO JACkPOT
bij inlevering van deze bon, en één
bakje met munten, krijgt u 10%
extra punten!

TREKKING OM 21.00 UUR
BIJ HET REUZENRAD.

Zondag 17 juni
““BART
BART & BIBI”
BIBI”

skEEBALL
tegen inlevering van deze bon,
geen 40 maar 45 ballen voor e 5,00
(kinderen altijd prijs)

Grote loterij, met als
HOOFDPRIJS
een prachtige scooter.

Kinderamusement met een “Clowntje”,
schminken en ballonnen vouwen.
Kindervermaak met Clown “Desalles”.
“Kinderloterij” (trekking om 16.00 uur
bij de kindershow van “Rolando”.

Zaterdag 23 juni

Zaterdagmiddag (van 13.00 uur
tot 16.00 uur) gaat ons
Kermis promotieteam via de
kermis naar het centrum met de
muzikale ondersteuning van partyband ““DE STUMPERS”.
”. Onderweg worden gadgets
en flyers uitgedeeld met daarin weer uw kortingsbonnen en aanbiedingen!

Zondag 24 juni

’s-middags vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur

Desalles

Op deze zondag zijn de
winkels in het centrum
geopend en worden er
allerlei activiteiten in de
binnenstad georganiseerd.
De gemeente zal ook dit
jaar weer zorg dragen voor
een kermiskrant in de “De
Stem van Dordt” (oplage
90.000).. In deze krant,
maar ook in ”Dordt
Dordt Centraal”” zal er paginagroot
worden geadverteerd voor
en tijdens de Zomerkermis.
Ook staan er
De vier bekendste kabouters
in Dordrecht de bekende
drievlaksborden dat de Zomerkermis 2012 er weer
aankomt. Wij vertrouwen dan ook weer op een
geslaagde Zomerkermis in Dordrecht met heel veel
kermisplezier.

Wij vertrouwen ook in 2012 weer op een geslaagde Zomerkermis in Dordrecht met heel veel kermisplezier!

WIE,
WAT,
WAAR?

BEACH JUMPER TRAMPOLINE
Tegen inlevering van deze bon, bij
aankoop van 4 minuten springen, 1
minuut gratis (geldig per persoon)

booster
3 halen = 2 betalen
Niet geldig op donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag.
www.megabooster.nl

COCO BONGO
4 halen = 3 betalen

Zomerkermis in Dordt

BREAK DANCE PART2
5 ritten voor e 10,00

BUGGY’S
5 ritten e 5,00
Geldig van maandag t/m vrijdag

BUSSENSPORT
Bij 2 spellen een extra KADO

DIAMOND WHEEL
tegen inlevering van deze bon
e 0,50 cent korting per persoon

DRAAIMOLEN
“LE GRAND CARROUSEL”
bij inlevering van deze bon 6 ritten
voor e 6,00

FLYING JUMP
e 0,50 korting. Niet geldig op
vrijdag, zaterdag en zondag

FOTOSCHIETSALON
Bij besteding van e 5,00
3 schoten gratis op sterren en
tandenschieten
(m.u.v. 12 sterren)

Ron’s oliebollenkraam!
11 naturel e 7,50 - 10 super-rozijnenbollen e 7,50 / alle grote bollen
e 1,50 per stuk.
Blijvend goedkoop!

HERRIE IN DE KEUKEN
bij deelname van e 5,00
een bal extra!

HOLLYWOOD
tegen inlevering van deze bon
6 x Hollywood voor e 10,00

IJSVERKOOP
bij inlevering van deze bon, 1 grote
slush voor de prijs van kleine slush

KAMELENRACE
bij inlevering van deze bon én bij
besteding van e 5,00. 2 spellen
extra gratis (kinderen altijd prijs)

KINDEROCTOPUSSY
bij besteding van e 5,00
één rit extra. Kijk ook op
www.kindervermaak.eu

KOP VAN JUT
bij deelname van 7 slagen
e 1,00 korting

LIJNTREKSPEL
Bij deelname per persoon altijd
gratis extra kado!

Uw vermaak is onze taak!
www.kermisdordrecht.nl

ELINE LOHMAN
DORDRECHT – De Zomerkermis
komt er weer aan in Dordrecht!
Van 16 tot en met 24 juni staat
de Spuiboulevard voor de 27e
keer vol met de meest uiteenlopende attracties, zoals de Break
Dance, Booster en – een nieuwe
attractie – Coco Bongo.
De feestelijke opening van de kermis vindt plaats op zaterdag 16 juni.
Om 13.00 uur zal wethouder Jasper
Mos bij de Coco Bongo de kermis
openen. Daarna barst het kermisfeest los. Negen dagen lang kan het
publiek genieten van alle attracties.
Maar er is meer, want zo wordt op
zaterdag 16 juni een spectaculaire
lasershow gehouden, op maandag
18 juni zendt radiozender 100 % NL
live uit vanaf de kermis en zijn er allerlei prijzen te winnen, op dinsdag
19 juni treedt de Latin Culture Brass
Band op en ook is er op woensdag

20 juni een kindermiddag. De dag
erna wordt er een scooter verloot.
De vrijdagavond is gereserveerd
voor de Dordtse Avond met allerlei
optredens en op zaterdagmiddagen
de 16e en 23e gaat het promotieteam op pad om allerlei gadgets en
kortingsflyers uit te delen. Dit laatste
geldt voor nog meer avonden. Een
aanrader, want op sommige avonden worden gratis muntjes uitgedeeld!
De Zomerkermis is wel veranderd
ten opzichte van vorig jaar, vertellen
kermismeesters Ruud de Dreu en
Chris Hoogerwaard. ,,Dit jaar hebben we het over een ander boeg
gegooid. We hebben de opstelling
veranderd en daarmee is behoorlijk
gesneden in de vaste opstelling. Dat
hebben we gedaan omdat de kermis altijd verrassend moet blijven.”
Zo is de Break Dance verplaatst
naar De Hellingen, waar genoeg

ruimte is voor mensen om te blijven
staan en te kijken naar de attractie.
Ook is bij de Zomerkermis de Diamond Wheel te vinden, een supergroot reuzenrad van maar liefst 55
meter hoog en met dichte gondels.
“Het is elk jaar roeien met de riemen
die we hebben. Gelukkig zitten we
op een prachtige locatie, waar we
dit jaar 38 attracties kunnen bieden.
Voor alle leeftijden, want we zijn een
gezinskermis.
Daarbij hebben we ook aandacht
voor de jeugd en de wat meer volwassen doelgroep. Elk jaar komen
er rond de 100.000 bezoekers. De
charme is dat het een groot openluchtpretpark is, dat vrij te bezoeken
is, zodat iedereen de beleving mee
kan maken. Kermis is een volksfestiviteit; een samenkomst van culturen.”
Meer informatie is te vinden op de
website www.kermisdordrecht.nl,
een site die de laatste jaren steeds
drukker bezocht wordt.

Omleidingsroutes ivm Zomerkermis 2012
Omleiding auto
Omleiding fiets
Omleiding buslijn

Spuiboulevard afgesloten.
Burgemeester de Raadtsingel - Stationsweg - Johan de Wittstraat.
Johan de Wittstraat - Stationsweg - Burgemeester de Raadtsingel
Houtkoperplaats - Geldelozepad - Spuiweg.
Boogjes - Prinsenstraat.
www.arriva.nl

Papendrechts scooterbedrijf trouwe sponsor
Een kermis kan niet zonder randactiviteiten. En om die bijzondere
evenementen tijdens een kermis
mogelijk te maken zijn sponsoren
onontbeerlijk. Lucatti Scooters uit
Papendrecht is zo’n trouwe sponsor, die ook tijdens de Zomerkermis
2012, net als voorgaande jaren,
weer haar medewerking verleent.
Donderdag 21 juni wordt bij het Diamond Wheel voor het derde achtereenvolgende jaar een Scooter
verloot onder de bezoekers van de
kermis. Het is overigens wel voor
de laatste keer dat deze Italiaanse
scooter er uit gaat, want de Lucatti’s gaan plaats maken voor de Vespa’s. Tugba Kaymaz is bedrijfsleider

van de Papendrechtse zaak en zegt
hierover: “Met deze ommezwaai
volgen we een trend in scooterland.
Er zijn steeds meer mensen die onder invloed van de hoge benzineprijzen hun auto vervangen voor een
scooter of naast de auto op een
scooter willen rijden. Juist deze
mensen stellen hoge eisen aan de
kwaliteit van een scooter. En dan is
de Vespa een bekend merk dat aan
die kwaliteitseisen kan voldoen.”
De wijziging naar de Vespa Scooters
heeft ook consequenties voor de
uitstraling van de zaak. Alle uitingen
van Lucatti worden vervangen door
die van Vespa. “Dat betekent trouwens niet dat mensen die nu een

Lucatti-scooter hebben niet meer
welkom zijn. Natuurlijk blijft de service dezelfde en kan men ook nog
altijd terecht voor onderhoud”, licht
Tugba toe. Ze vervolgt: “Bij Vespa
kunnen we trouwens een garantie
van twee jaren geven. Daarnaast
gaan we ook de mogelijkheid tot het
leasen van een scooter aanbieden.
Voor e 99,00 per maand kan iemand al een nieuwe en verzekerde
scooter rijden”.
Gelijktijdig met de verloting van de
Lucatti Scooter tijdens de Zomerkermis gaat de nieuwe website van
het Papendrechts bedrijf in de lucht:
www.vespapendrecht.nl.

Maak ook eens een rondje over de

Weekmarkt

15/16 en
22/23 juni
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* PER
LITER €
4,* HALVE

€ 2.50

HARRY’S NOTENBAR
Ook bij u op de markt!!

1,49

GEPER

S

LITER

Gebraden
gehakt naar keuze
Boerenachterham
150 gram halen
100 gram  100 gram betalen

VERS

GE SN ED EN

ANANAS

2

VOOR

€ 2,€ 3,-

Reklame voor de kermiskrant.

€ 1,49
Scharrelkip Rollade
100 gram
1,98
€ 4,45

Sparerib Rollade
Gebraden
gehakt
100 gram 1,98
naar keuze

EK-Mix
Een heerlijke gekruide mix
Voor 1,95 250 gram

AANBIEDING
Paardenbiefstuk
1 ons
Wij staan op het Statenplein

Bij ’t Kaasboertje op de markt verkrijgbaar..

100% EKO!!
Puur uit in
de polder..
Nieuw
het assortiment!
BIOlogische Kaas uit Kinderdijk
Biologische
kazen..
In 8 soorten…van
Jong
tot Oud,
Puur
de Schaap
polder!!of
Alles vers
vanuit
Koe,
Geit! Kom proeven, keuren &
Introductie
genieten!! prijs...

500 gram 4,95!!

Weekaanbieding…
(t’Kaasboertje,kaas
tegenover
Biologische
-Mildde
free4,95
record
shop)
NU
500
Gram!!

Dadels
Boter zacht
1,95 500 gram
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*5$7,6
KDULQJH[WUD
GH]HERQLVDOOHHQ
JHOGLJRSGHPDUNW
ELMDIQDPHYDQ
PLQLPDDOKDULQJHQ

Bezoek ons op de

Kermis in Dordrecht
van der Veen Amusement presenteert:

“SNOW JET ®,
DE SNELSTE
SENSATIE VOOR
JONG EN OUD”
“HOLLY WOOD,
EENMALIG IN
DORDRECHT,
HET LEUKSTE
R
FUNHOUSE VOO
IEDEREEN”
www.snowjet.nl

Rotalet ook dit jaar
aanwezig in Dordrecht
Iedere Ronde een
Hoofdprijs

Bezoek ons op de

Kermis in Dordrecht
2RNWLMGHQVGHNHUPLV
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WALKING

BALLS

3RLQW
:HHUWHUXJLQ
'RUGUHFKW

Bij deelname van 6,00 euro

1,00 euro korting
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Bij inlevering van deze bon
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Download een kortingsbon op: www.swinkels-amusement.nl
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SKEEBALL

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

LE GRAND
CARROUSEL
tegen inlevering van deze bon
bij aankoop van 5 euro,

1 GRATIS RIT EXTRA
Voor meer korting:
www.saedt-amusement.nl

MAGIC STAR

BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

3 HALEN 2 BETALEN

MEGABOOSTER
R. BAKKER EN ZONEN
“De snelste en hoogste
attractie van de kermis”
Tegen inlevering van deze bon:

4 HALEN = 3 BETALEN
Actie alleen geldig van
maandag t/m donderdag

www.megabooster.nl

CYBER

CRANES

14 SPEELMUNTEN VOOR 5,00 | 30 SPEELMUNTEN VOOR 10,00

