LIJNTREKSPEL LUCKY DUCK

€1,- korting
bij inlevering van bon

bij 6 roze touwtjes trekken,
Per deelname/per persoon

Attracties Zomerkermis
19 t/m 27 juni 2010

geen 8, maar

10 eendjes

voor dezelfde prijs

SKEEBALL BOOBYTRAP HOTEL
40 ballen

voor

€5,-

(kinderen altijd prijs)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

€0,50 korting
1 bon per persoon

KAMELENRACE BEACH JUMPER
bij inlevering van deze bon én bij

besteding van €5,00

2 spellen extra gratis

(kinderen altijd prijs)

TRAMPOLINE
bij aankoop van 4 min.springen,

1 min. gratis geldig p.p.

ROLLO
TEMPLE OF FOOD
bij deelname van 12 ballen

2 ballen gratis

bij inlevering van deze bon &
aankoop van een zak Vlaamse friet

Verrassings drankje GRATIS

PUSHER ROTALET
bij deelname 2e spel
10% extra
speelmunten

bij deelname vanaf € 2,00

50% korting

(u kunt deze bon net zo vaak gebruiken als u wilt )

3 betalen

BREAK DANCE PIRATE RIVER
PART 2
4 halen
5x €
3 betalen

10,-

SNACKS
KOP VAN JUT VIËTNAMESE
bij inlevering van deze bon
bij 7 slagen

€

1,- korting
+ extra verrassing

3 Viëtnamese loempia’s halen
(1 bon p.p.)

2 betalen

RUE DE PARIS PIZZAVERKOOP
3 tickets €5,- € 0,50 korting
bij inlevering van deze bon

bij inlevering van deze bon

op pizzaslice

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Kermis

Dordrecht

Bussensport
Fotoschietsalon
Simulator
Pirate River
IJs
Pizza
Wip de Kip
Rollo
Suikerspin
Kamelen Race
Gebakkraam
Royal Montélimar
Reis door Toverland
Lucky Duck
Apollo Jackpot
Pusher
Lucky Cranes
Draaimolen

19-27 juni 2010

14
13
12

16
17

(1 per persoon)

APOLLO JACKPOT GOLDMINE EXPRESS
€ 2,- GRATIS
4 halen
aan
extra spelen, bij besteding van € 10,-

15

Snacks
Skeeball
Magic Star
Kop van Jut
Voetbalspel
Rotalet
Rue de Paris
Beach Jumper
Poffertjessalon
Goldmine Express
Fire Ball
Loempia
Boobytrap Hotel
Booster
Europa Rad
Break-Dance
Auto-Skooter
Lijntrek

18

11

9

10

8

7
6 5 4

19

36

20
21
22

Behendigheid
Kinderzaken
Grootvermaak
Eetzaken
Kijkzaken
Familiezaken
Verkoopzaken
Overige diensten

35

34

23 24 2
52

6 27

3
33
28

2

1
31

32
29

30

ANDERS DE STAD UIT!
Tijdens de Zomerkermis kunt u niet altijd via de reguliere wegen de binnenstad
verlaten. We bieden u daarom andere routes aan.
Parkeergarage Drievriendenhof en de Visstraat - U kunt vanuit deze garages
over de Vest rijden, richting Oranjelaan. De poller op de Vest staat gedurende
twee weken omlaag.
Parkeergarage Veemarkt - Vanuit de Veemarkt garage krijgt u de route via de
Burg. de Raedtsingel, Aart de Gelderstraat, Krispijntunnel aangeboden.
Andere verkeerswijzigingen - Mocht er toch nog een opstopping op de Johan de
Wittstraat (met name tijdens de avondspits) voor het stationsplein
plaats vinden, dan worden er verkeersregelaars op het kruispunt met de singel ingezet zodat het verkeer de stad uit hier
ook linksaf de singel op geleid kan worden.

Veel plezier tijdens de zomerkermis!!!

met heel veel kortingsbonnen!
Dordt Centraal

D r u k k e r i j

nl

Jonkheer

creations

IJSVERKOOP POFFERTJESSALON
bij inlevering van deze bon

Grote slushpuppy
voor de prijs van kleine

Maandag- en dinsdagmiddag
bij een normaal portie poffertjes

1 kofﬁe GRATIS (p.p.)

MAGIC-STAR LE GRAND CARROUSEL

3 halen 5 ritten
2 betalen voor €5,LUCKY
CRANES SUIKERSPIN
bij inlevering van deze bon
13x spelen €5,00
28 spelen €10,00

/ POPCORN

€0,50 korting

SCHIETTENT
GEBAKKRAAM
bij aankoop van 1 zak
olie en/of krentenbollen

2e zak halve prijs

3 schoten extra

op de gekleurde sterretjes
bij deelname vanaf €5,00

ROYAL MONTÉLIMAR ROYAL MONTÉLIMAR
4 kermisstokken
naar keuze
van €2,- voor €

2 zakjes nougat
naar keuze

REIS DOOR
TOVERLAND

AUTO-SKOOTER

6,-

5 ritten €5,(geldig maandag tm vrijdag)

van €4,- p.st.

voor €5,-

2 €5,- 5 €12,ritten
extra

bij aankoop

ritten
extra

bij aankoop

SIMULATOR REUZENRAD
bij inlevering van deze bon
4 halen
€0,50 korting
3 betalen

Zomerkermis 2010
* Zaterdag 19 juni
“KERMIS OPENING”
Om 13.00 uur zal bij de “Rue de Paris”
de Zomerkermis worden geopend. De Zomerkermis 2010 zal officieel worden geopend door
wethouder Ferdinand van den Oever.
Hierbij aanwezig is de kermisorganisatie, reclamecommissie Zomerkermis en beide kermisbonden.
Voorafgaand aan de opening gaat “Hollands
welvaren” ons alvast opwarmen, en zal onze
welbekende clown “Desalles” de kinderen
vermaken van 12.30 tot 15.30 uur.
Direct na de opening zal partyband “De Stumpers”
de kermis muzikaal ondersteunen en gaan samen met ons
kermispromotieteam via de kermis naar het
centrum gaan. Onderweg worden gadgets en
flyers uitgedeeld met daarin uw kortingsbonnen en aanbiedingen!

inlevering van deze bon

1 punt extra

FIRE BALL
9x8 ballen

voor

€5,-

speelmunt verkrijgbaar aan de kassa

bij deelname

€0,50 korting

BOOSTER MAXXIMUM
€0,50 korting

bij inlevering van deze bon
maandag t/m donderdag

p.p.

Kindermiddag met:
- “Ton Laros”
met zijn kindershow
- Kinder-amusement
met “Pepé
- Bianco”
(speel mee en win!)
“GROTE” kinderloterij (trekking om

* Donderdag 24 juni
Grote loterij, met als
HOOFDPRIJS een
WK SCOOTER!
TREKKING OM 21.00 UUR
BIJ DE PIRATE RIVER!
* Vrijdag 25 juni
“Dordtse Avond” van 19.30 tot
22.00 uur met Jan Van Est
als gasten zullen optreden:
- Joe Ashwin
- Ron Nelson

* Zaterdag 26 juni

* Zondag 20 juni

Zaterdagmiddag van 13.00 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!

’s Middags van 15.00 tot 16.00 uur
“Bassie”

* Maandag 21 juni
Goede Tijden
Slechte Tijden…….
Vanavond tussen 20.00 en
21.00 uur Ferri Somogyi
“Rick” uit GTST.
Het Kermispromotieteam zal tussen 19.00
en 20.00 uur flyers en gadgets uitdelen.

(per persoon één bon)

VOETBALSPEL
BUSSENSPORT
bij deelname en tegen

* Woensdag 23 juni

* Dinsdag 22 juni
Van 20.00 tot 22.00 uur een
spetterend optreden van onze bekende
“Latin Culture
Brass Band”.

* Zondag 27 juni
Clown “Desalles” zal ’s middags optreden van 14.00 tot
17.00 uur.
Op deze zondag zijn de winkels in het centrum geopend en
worden er allerlei activiteiten in de binnenstad georganiseerd,
zoals het “Internationaal Poppenfestival”
(van 19 t/m 27 juni).
De gemeente zal ook dit jaar weer zorg dragen voor een kermiskrant
(oplage 100.000). In diverse kranten zoals “De Stem van Dordt” en
“Dordt Centraal” zal paginagroot worden geadverteerd voor aanvang
van de Zomerkermis. Tevens staan er in Dordrecht en de Drechtsteden drievlaksborden om de Zomerkermis 2010 aan te kondigen.

Wij vertrouwen dan ook in 2010 weer
op een geslaagde Zomerkermis in
Dordrecht met heel veel kermisplezier!

