ATTRACTIES ZOMERKERMIS
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DORDRECHT - Naast een compleet aanbod aan attracties biedt de Dordtse Zomerkermis elke dag extra vermaak. Een overzicht
van wat er van dag tot dag te beleven valt.

Zaterdag 20 juni
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Muziek, kindershows, GTST en meer
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DORDRECHT - De grote twijfel is van
het gezicht van de kleine meid af te lezen. Gehurkt, waardoor het gezicht op
ooghoogte met zijn kind komt, weet
een vader haar ervan te overtuigen dat
een ritje in het spookhuis echt wel kan.
Een fractie later worden twee ritten
gekocht voor Thriller, het enige Nederlandse spookhuis waar de bezoekers
drie etages door allerlei scènes worden
gevoerd. “Kijk, dat is nou steeds de afweging die we maken bij onze zaak.
Een spookhuis moet nou ook weer
niet zo eng zijn dat de kleine kinderen
er niet in durven. Ook voor gezinnen
moet het leuk blijven”, licht Jan Lemmerman toe.
Lemmerman exploiteert inmiddels
twaalf jaar Thriller. Al aan het begin van
het gesprek blijkt dat in die jaren dat Jan
Lemmerman reist met deze attractie
veel is gebeurd aan zijn zaak. Natuurlijk
is dat regulier onderhoud en zijn aanpassingen gedaan in de steeds strikter
wordende wet- en regelgeving. Maar
niet zonder trots laat hij enige kermisvakbladen zien waarbij de laatste aanwinst wordt beschreven. Een interactieve computergestuurde draak van ruim

vier meter lengte, die met indringend
gekleurde ogen, soms stomend, de gasten op gepaste wijze uitdaagt een ritje te
maken in het spookkasteel. “Die draak
is geheel naar eigen idee uitgevoerd en
gemaakt. Ik heb lang getwijfeld of ik het
zou doen, want ga er maar van uit dat
dit geen kleine investering is, maar uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt”,
aldus Lemmerman. In het gesprek blijkt
dat Lemmerman veel steun ondervindt
van zijn vrouw. “Ik heb het eerste ideeen over hoe het zou moeten worden
met haar besproken, maar daarbij bleek
dat zij bepaalde uitstraling van de draak
toch niet geschikt vond voor onze zaak.
En dat geldt ook voor nieuwe scènes
die we aanschaffen. Zij bewaakt mee
dat Thriller geschikt blijft voor de hele
familie.”
Plopsaland
Thriller is één van de grotere spookhuizen die op de Nederlandse kermissen is
te vinden. Maar niet alleen Nederland
wordt met deze attractie aangedaan.
“Met name in de winterperiode ga ik
met de zaak naar Hongarije of Slowakije”, vertelt Lemmerman. “Daarnaast
heb ik de laatste vijf jaren tijdens Halloween ook op Plopsaland De Panne

Een computergestuurde draak van vier meter lang daagt bezoekers uit voor een ritje in Thriller.

Zondag 21 juni

34

13.30-17.30 uur: Entertainer Wally Preyll zorgt voor fun en
feest voor de kinderen met zijn show Wie lust er een spekkie?

Maandag 22 juni

33

20.00-21.00 uur: Fans van Goede Tijden Slechte Tijden krijgen de
kans de nieuwe GTST-hunk Danny de Jong (Jan Kooijman) te
ontmoeten. Het uur ervoor loopt het kermispromotieteam weer
rond met gadgets en ﬂyers.

Dinsdag 23 juni
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Basketball Game
Gebakkraam
Royal Montélimar
Reis door Toverland
Lucky Duck
Apollo Jackpot
Pusher
Lucky Cranes
Draaimolen

€10,2 €5,- 5

bij aankoop

bij aankoop

ritten extra

ritten extra

BASKETBALL-GAME BOOSTER

€ 0,50 op een spel

(vrijdag/zaterdag en zondag uitgezonderd)

2 halen
1 betalen

bij inlevering van deze bon
geen 2,
spellen voor €
maar

korting

3 halen 2 betalen

www.megabooster.nl

BREAK DANCE BUSSENSPORT

EMMERSPEL

€ 0,50 korting

3

5,-

FUNNY
PLATES
De nieuwe rage voor 2009!
Maak uw eigen tekst

GEBAKKRAAM
IJSVERKOOP
bij inlevering van deze bon
bij inlevering van deze bon

Grote slushpuppy
voor de prijs van kleine

KAMELEN
RACE KOP VAN JUT
bij inlevering van deze bon
bij inlevering van deze bon
en bij besteding van €5,bij 7 slagen
extra gratis
€1,- korting
2 spellen
(kinderen altijd prijs)

Woensdag 24 juni

13.00-17.00 uur: Kindermiddag met de kindershow van Ton Laros,
kameelrijden voor kinderen, kinderamusement door clown Pepé Bianco
(speel mee en win!) en om 16.00 uur bij het Circusspel een grote kinderloterij.

Donderdag 25 juni
Vrijdag 26 juni

LE GRAND CARROUSEL LIJNTREKSPEL
(Romy Price palace)
bij 6 roze touwtjes trekken
5 RITTEN
VOOR €5,- € korting
(per deelname per persoon)

Zaterdag 27 juni

LUCKY DUCK MINI CARS

19.00 uur: Een tamboer maître trekt met zijn ganzenparade over de kermis.

1,-

19.30-22.00 uur: Dordtse avond met optredens van Jan van Est, Gerrit van Kooten en
Raymond Pluymert.

€1,-

bij inlevering van deze bon

én aankoop van €5,-

1 penning GRATIS

POFFERTJESSALON
Maandag- en dinsdagmiddag
bij een normaal portie poffertjes

1 kofﬁe GRATIS (p.p.)

DOOR TOVERLAND
PUSHER REIS
5 ritten
45 penningen €5,- voor €5,100 penningen €10,-

(geldig maandag t/m vrijdag)

ROTALET RUPSBAAN
bij inlevering van deze bon

DORDRECHT - Dordrecht tijdens de Zomerkermis vanaf grote hoogte bekijken
kon tot nu toe vanuit een reuzenrad. Tijdens de komende Zomerkermis kan dat
voor het eerst ook zwevend, namelijk
gezeten in een enorme zweefmolen. In
letterlijke, maar ook ﬁguurlijke zin één
van de toppers tijdens de 2009-versie
van de Dordtse kermis.

Bezoekers worden
al draaiende in één van
de dertig zitplaatsen in straf
tempo naar de top van de mast
gehesen, om vervolgens op zo’n 55

€ 0,50 op pizzaslice

korting

DOOR EDUARD LEURS

Bereikbaarheid

8 of 12 eendjes
korting

bij inlevering van deze bon

Zwevend alle windrichtingen
van Dordrecht zien

Voor het eerst doet Around the World de
kermis aan de Spuiboulevard aan. Deze
attractie bestaat uit een zestig meter
hoge mast, die mede door de fleurige
verlichting op grote afstand al waarneembaar
is.

bij deelname van

PIZZAVERKOOP

14.00 uur: Clown Maitre Pierre brengt zijn kindershow.
Op deze dag is het tevens koopzondag in Dordrecht.

DORDRECHT - De Zomerkermis heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de bereikbaarheid van de binnenstad. De omleidingen zijn duidelijk langs de wegen
aangegeven. Vanuit de parkeergarages Drievriendenhof
en Visstraat kan via de Vest, waar de poller gedurende twee
weken omlaag staat, de stad via de Oranjelaan verlaten worden. Vanuit de Veemarkt kan dat via de Burg. de Raadtsingel, de
Aart de Gelderstraat en de Krispijntunnel. Mochten er opstoppingen
ontstaan op de Johan de Wittstraat worden er verkeersregelaars ingezet
om het verkeer via de Singel de stad uit te leiden.
Bezoekers van de kermis hebben naast de auto natuurlijk prima alternatieven:
het is vijf minuten wandelen vanaf Dordrecht CS en zowel op het Achterom
(ingang Raamstraat) als aan het Statenplein (ingang Kolfstraat) zijn bewaakte
fietsenstallingen te vinden die van maandag tot en met zaterdag tot middernacht zijn geopend en op (koop)zondag 28 juni van 11.30 tot 17.30 uur.

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

(1 luxe grote bol GRATIS)

Zondag 28 juni

scènes en poppen”, vertelt Lemmerman. Daarbij bezoekt hij samen met zijn
vrouw regelmatig kermisvakbeurzen in
het binnen- en buitenland. “En soms
brengt ons dat dan weer op ideeën die
we dan zelf uitwerken. Een spookhuis
zal steeds moeten worden aangepast
anders blijven uiteindelijk de bezoekers
weg.” Tijdens dit deel van ons gesprek
blijkt dat de beste ideeën met een griezelig effect niet altijd veel geld hoeven
de kosten. Wat dat dan is? “Laat de
bezoekers daar maar zelf achter komen
als ze een ritje door Thriller maken”, sluit
Jan Lemmerman met een
lach af.

spelen, bij besteding van € 10,-

of 12 naturelbollen

13.00-16.00 uur: Onder muzikale begeleiding van de Merweboertjes loopt het kermispromotieteam met gadgets en ﬂyers over de kermis en richting de binnenstad.
14.00 tot 17.00 uur: Clown Desalles is weer van de partij.

gestaan. Ik ben net overeengekomen
dat ik daar dit jaar ook weer naar toe
ga.” Naast Thriller exploiteert Lemmerman ook nog een oliebollenkraam. “We
hebben onlangs een nieuwe kraam aangeschaft, omdat gaandeweg bleek dat
er door wetgeving zoveel aan de oude
moest worden aangepast dat het niet
meer interessant bleef daarmee door te
gaan.” Liefhebbers van oliebollen moeten daarvoor overigens naar het Gelderse Oosterbeek, waar de zaak tijdens de eveneens computergestuurde heks staat
altijd naast Thriller opgesteld en maakt
wintermaanden is te bewonderen.
de attractie echt af. De kassa is het laatste aparte transportonderdeel. Bij drukte
Eucalypta
Ondanks de indrukwekkende omvang kunnen zeven karretjes tegelijk door het
kan Thriller relatief snel worden opge- spookhuis rijden.
bouwd. “De bouwtijd bedraagt zes
uren met vier personen. Soms moeten Griezelig
we in één nacht over van de ene naar Lemmerman laat tijdens het gesprek
de andere kermis. En dat kan dan met een rustige, maar tegelijkertijd enthousideze zaak.” Om de attractie te vervoe- aste en weloverwogen indruk achter. Hij
ren zijn drie transporten nodig, met als neemt de tijd om op een prettige manier
belangrijkste onderdeel een oplegger over het bijzondere vak van kermisexvan 16,5 meter. Hierop is vrijwel het ploitant te vertellen, en straalt daarbij
hele spookhuis geplaatst, wat overigens liefde voor zijn zaak uit. “Mijn vrouw
een totaalgewicht van zo’n 33 ton op- en ik zijn steeds op zoek naar nieuwe
levert. Daarnaast mag het transport
van de bijna vijf ton wegende immens
grote heks Eucalypta niet worden vergeten. Deze pneumatisch bewegende en

€ 2,- GRATIS aan extra

bij aankoop van 10 rozijnenbollen

20.00-22.00 uur: De Latin Culture Brass Band brengt alle heupen in
beweging met hun swingende merengue, salsa, soca, bubbeling, zouk en
verdere Caribische klanken.

Drie etages griezelen
DOOR EDUARD LEURS

12.45 uur: Voorafgaand aan de opening is er een spetterend muzikaal optreden van de 3B’s.
13.00 uur: Knallende opening door de KermisBeer en daarna de ofﬁciële opening door burgemeester Bandell. Daarna neemt
blaaskapel De Bloopers het over. Samen met het kermispromotieteam trekken zij vervolgens vanaf de kermis richting centrum.
Onderweg worden gadgets en ﬂyers met aanbiedingen uitgedeeld.
14.00-17.00 uur: Clown Desalles treedt op.
23.00 uur: Vuurwerkshow!

APOLLO JACKPOT AUTOSKOOTER

bij deelname

krijgt u 5 ritten

2e spel GRATIS (1 p.p.) voor €5,MOUSE
SCHIETTENT SUPER
bij inlevering van deze bon
extra schoten op de
gekleurde sterren
bij deelname van €

5,-

3 ritten

SKEEBALL

SUIKERSPIN/
POPCORN

bij inlevering van deze bon
Zweven in Around the World
is een unieke ervaring.

meter hoogte rond te worden gedraaid.
De uitzwaai bovenin, wanneer de molen
op volle snelheid is, is zo’n dertig meter.
Daarmee ontstaat een fraai uitzicht boven Dordrecht.
Technisch hoogstandje
Om de bezoekers op deze grote hoogte
te krijgen is in de mast een contragewicht
van vier ton aangebracht. Daarnaast zijn
grote bakken water nodig, die als contragewicht de attractie in balans houden.
Hoewel dat aan de buitenkant niet is af
te zien, is deze kermiszaak ook technisch
een hoogstandje. Around the World is
een unieke attractie in Nederland, maar
ook daarbuiten. Weliswaar reizen meer
hoge verplaatsbare zweefmolens door
Europa, in het bijzonder in Duitsland,
maar de versie van exploitant Van der
Beek uit Zaandam is uniek. De attractie is
in eigen beheer ontwikkeld en gebouwd

bij het las- en constructiebedrijf Wabucon
uit Noord-Hollandse Middenmeer. Dit
bedrijf maakte de mastdelen en de trailer
met fundatie. De mast bestaat uit twee
delen, die door middel van een mobiele
kraan op elkaar moeten worden gezet.
Vergezicht
Vanzelfsprekend is aan de veiligheid veel
aandacht besteed. De attractie heeft de
volledige TÜV-keuring doorstaan, in Europa één van de strengst keurende instanties. Zo zijn de gondels voorzien van
een elektronisch sluitsysteem dat tijdens
de rit voorkomt dat de beugels kunnen
worden geopend. Mede daardoor is de
attractie geschikt voor kinderen vanaf
1.10 meter, mits ze worden begeleid door
een volwassene. Maar zwevend, met de
wind door de haren en een vergezicht
op Dordrecht en omgeving, moet het
een genoegen zijn om samen tot grote
hoogte te worden getild.

geen 40, maar 45 ballen
voor €5,-

(kinderen altijd prijs)

voor

€6,-

3 medium suikerspinnen halen

2 medium betalen

TEMPLE
OF FOOD SPOOKHUIS THRILLER
bij inlevering van deze bon
en aankoop van een zak friet

kroket of fricandel GRATIS

Viëtnamese Snacks

bij inlevering van deze bon

3 halen 2 betalen

Viëtnamese loempia’s (1 bon p.p.)

ROYAL MONTÉLIMAR

5 kermisstokken
naar keuze
van €1,50

voor €5,-

MINI ZWEEFMOLEN
bij besteding van €5,en inlevering van deze bon

1 kaartje extra

bij inlevering van deze bon

3 tickets €5,-

VOETBALSPEL

€ 0,50 korting
ROYAL MONTÉLIMAR
2 zakjes nougat
naar keuze
van €4,- p/st.

nú voor €5,-

AANBIEDINGEN ALLEEN
GELDIG TEGEN INLEVERING
VAN DEZE BONNEN!!

