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Ouderwetse
kermis met
nieuwe
elementen
DORDRECHT - Met meer dan honderdduizend bezoekers in negen dagen tijd is de Zomerkermis Dordrecht een belangrijk evenement voor de stad. Een
evenement bovendien dat een heel breed publiek
trekt. Voor al die uiteenlopende bezoekers weten
kermismeester Ruud de Dreu en Chris Hoogerwaard ieder jaar weer een boeiend aanbod neer te
zetten. “We hebben weer een ouderwetse kermis
met een paar nieuwigheden”, zegt De Dreu.
Ruud de Dreu is naast marktmeester in Dordrecht
ook al een jaar of vijftien kermismeester. In oktober
beginnen hij en Hoogerwaard al weer te puzzelen
voor de kermis van de zomer erop. “Naar een attractie als de Booster (draaien en tollen in een gondel
aan een lange arm, red.) is bijvoorbeeld altijd veel
vraag, dus waarom zou je die weglaten? Zo houden
we de succesnummers erin en voegen we steeds
iets nieuws toe”, zegt De Dreu. Hij noemt het Rainforest Labyrinth (een glazen doolhof) en behendig-

heidsspelen als de Crazy Baskets en Wip de Kip als
noviteiten op de Dordtse kermis. “Op de beide koppen van de kermis hebben we altijd iets bijzonders.
Zo hebben we dit jaar bijvoorbeeld de spectaculaire
Drop Zone op een kop, samen met de Breakdance
en de Booster. Drie prachtige zaken.” Een mooie
mix voor jong en oud is telkens weer het streven.
“Voor de kleintjes is bijvoorbeeld de Kinderoctopus
een heel leuk zaakje.” En natuurlijk is er ook weer
allerlei lekkers verkrijgbaar op de kermis.

Aandacht voor
Villa Pardoes
In maart was een groot aantal gemeentelijke kermismeesters bijeen in
de Efteling voor een congres van de Vereniging Gemeentelijke Kermisbeheerders. Zij kregen daar onder meer een presentatie over het naast
het pretpark gelegen Villa Pardoes. Dit is een vakantieverblijf voor gezinnen met een kind dat ernstig en soms zelfs levensbedreigend ziek is.
Jaarlijks ontvangt de Villa zo’n vierhonderd gezinnen die met elkaar kunnen genieten en even alles kunnen
vergeten. Rond de honderd vrijwilligers doen prachtig werk voor
de organisatie. De Villa draait op
giften en sponsorbijdragen uit het
bedrijfsleven en van donateurs. De
75 gemeentelijke kermismeesters
waren dermate onder de indruk
van het werk van Villa Pardoes
dat ze besloten ieder op hun eigen
manier aandacht te vragen voor de
organisatie. In Dordrecht gebeurt
dat in deze speciale kermisspecial,
maar volgens kermismeester Ruud
de Dreu zijn er meer promotieplannen in de maak.
Meer informatie: villapardoes.nl.

Pretpark
De locatie van de kermis maakt het samenstellen
niet makkelijk, zegt De Dreu. “Het is een langgerekt
terrein, dus hele grote zaken of attracties die rondom open zijn kunnen we niet kwijt. Daar komt nog
bij dat het nu een hele drukke periode is met kermissen en dus lang niet alle exploitanten beschikbaar zijn.” Ondanks die beperkingen zijn de kermismeesters weer zeer tevreden over de attracties die
dit jaar naar Dordrecht komen. Een leuk pretpark

in de open lucht, noemt De Dreu het. “Maar dan
goedkoper dan veel van de bekende pretparken.
Zo is de maximum prijs van het grootvermaak 2,50
euro en krijg je met de knipbonnetjes uit de ﬂyer en
als je met meerdere personen kaartjes koopt extra
kortingen. Bovendien is het eten en het parkeren
goedkoper en is de kermis prima bereikbaar.” Of De
Dreu zelf ook nog ergens in gaat? “Jazeker”, zegt hij
lachend, terwijl hij op de plattegrond van de kermis
de poffertjeskraam aanwijst.

Opening
Eigenlijk is wethouder Jasper Mos (Economie, Toerisme,
Stadsmarkten) de aangewezen persoon om de Zomerkermis van Dordrecht te openen, maar hij is door vakantie verhinderd. Zijn collega Piet Sleeking neemt daarom
zaterdag 18 juni om 13.00 uur de honneurs namens het
stadsbestuur waar. De ofﬁciële opening vindt plaats bij de
Super Mouse.

De wethouder die de Zomerkermis opent, doet dat traditioneel door een rondje in een attractie te maken. Ziet u
daar tegenop?
“Nee, zeker niet. De kermis is voor mij bekend terrein. Ik heb
daar zelfs gewerkt als vakantiekracht. Ik stond bij de touwtrekkraam en herinner mij de leuke gemoedelijke sfeer. Er
kwamen hele families op af. In die tijd stond de kermis op
het Beverwijcksplein.”
Welke attracties vond u als kind leuk? Gaat u straks als
opa mee de kermis op?
“Zelf zat ik vroeger het liefst in de botsauto’s en ik ging graag
naar het lunapark, daar was van alles te beleven. Ik zal dit
jaar zeker met mijn kleindochter gaan touwtjetrekken. Hoewel, zij houdt meer van wilde dingen; hoe wilder hoe leuker.

Er zijn genoeg attracties, dus dat komt wel
goed.”
Is de Zomerkermis
belangrijk voor de
stad?
“De Zomerkermis van
Dordrecht is een van
de best lopende kermissen van het land. Jaarlijks komen
daar veel stad- en streekgenoten op af. De kermis is zeer zeker van belang voor de stad. Het levert de stad ook geld op.
Het heeft een positief effect op de stad. Het brengt leven in
de brouwerij en mensen hebben er lol aan.”
Kunnen jullie nog normaal je werk doen op het Stadskantoor met al dat vrolijke kabaal voor de deur?
“Dat nemen we een weekje op de koop toe. Ook mensen die
in het Stadskantoor werken zijn tijdens hun pauze of na het
werk in verschillende attracties te vinden. Wellicht wordt
de kermis nog een keer verplaatst naar een evenemententerrein. Maar voorlopig is iedereen van harte welkom op de
Spuiboulevard.”
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SKEEBALL

Wederom in Dordrecht
de GOEDKOOPSTE
poffertjeskraam
van de regio

Tegen inlevering van deze bon

Geen 40 maar

45 ballen
voor €

5,-

KINDEREN ALTIJD PRIJS!

PUNT PUNT
SLUSH PUPPIE

GROTE
BEKER

Tegen inlevering van deze bon

€ 0,50 KORTING

Op deze kermis
portie poffertjes
al vanaf € 2,50

OP 1 PIZZA SLICE
NAAR KEUZE

VOOR DE
PRIJS VAN EEN
KLEINTJE
1 bon per persoon

H. de Voer presenteert

Speed Coaster
UNIEK IN
DORDRECHT

BELEEF DE

ACHTBAAN

3 tickets voor 6,-

MET DRAAI

ENDE

Tegen inlevering van deze coupon

#

Speed Coaster

#

AANBIEDING:
3 ritten
voor E 6.-

GELDIGGeldig
MAANDAG
VRIJDAG
maandag t/mT/M
vrijdag

GONDELS!
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Kinderzaken
Grootvermaak
Eetzaken
Kijkzaken
Familiezaken
Verkoopzaken
Overige diensten

Ron’s oliebollen en gebak
8c*+aXXiq`k_`a`e_\kmXb%IfemXe[\iN\`a[\e`jffbn\\ifg[\Qf$
d\ib\id`jmXe;fi[i\Z_kgi\j\ekd\kq`aefc`\Yfcc\e$\e^\YXbjbiXXd%

U won drie keer de oliebollentest van het AD en ook de Consumentenbond riep u al een keer uit als beste oliebollenbakker. Wat is uw geheim?
“Dat is een kwestie van de goede spullen, de juiste olie gebruiken en die regelmatig verversen en wat geheime ingrediënten die ik natuurlijk niet prijsgeef.
En vanzelfsprekend de hele dag door zorgen voor vers gebakken bollen.”
Wat kunnen de bezoekers van de kermis allemaal voor lekkers bij u
krijgen?
“De oliebollen en rozijnenbollen zijn favoriet. Maar daarnaast heb ik ook de
berlinerbollen en appelbollen. En dan niet van die zuinige kleintjes, maar
lekker grote bollen. Op de kermis verkoop ik ze voor speciale prijzen. Ze zijn
dan 1,50 euro stuk en vier voor 5 euro.”
Komt u graag op de kermis?
“Jazeker, ik houd van het sfeertje. Ik ben veertig jaar geleden ook begonnen

op de kermis. Met een zweefmolen. Later ben
ik overgestapt op de gebakskraam. Als kind
was ik niet weg te slaan van de kermis.
Hoe harder het ging, hoe mooier ik het
vond. Nu ga ik niet meer in attracties, maar ik vind het nog steeds
heel leuk om een rondje kermis te
doen.”
U staat ook op andere kermissen in
Nederland. Wat kunt als kenner van
de Dordtse kermis zeggen?
“Dat het ieder jaar heel goed geregeld wordt
voor de exploitanten. De faciliteiten op de standplaats zoals water en stroom, maar ook de ruimte
die je hebt voor de kraam en de tijd die je hebt om
op- en af te bouwen. Niet voor niets schrijf ik me
ieder jaar weer in voor de Zomerkermis in Dordrecht.”

Drie verdiepingen griezelen
D\km`\idXeq`aeq\k\cb\ejn\\iXZ_klli`ekflnfd_\kjgffb_l`jfgk\Yfln\e%DXXi[XejkXXk\iffb`\kj`e[ilbn\bb\e[j%AXe
C\dd\idXe`j[`kaXXin\\imXe[\gXik`ad\kq`aeK_i`cc\i#\\ejgffb_l`jd\k[i`\m\i[`\g`e^\emfcm\iiXjj`e^\e#nXXia\d\k\\ebXi$
i\ka\[ffi_\\enfi[k^\i\[\e%
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IfemXe[\iN\`a[\e`j
d\kq`ae^\YXbjbiXXdXc
d\\i[Xe[i`\[\Z\ee`X
\\eY\^i`g`e;fi[i\Z_k%
Ffbfg[\Qfd\ib\id`j
`j_`an\\igi\j\ek%
(Archieffoto: Thymen Stolk)
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U staat om het jaar in Dordrecht. Zitten er weer nieuwe elementen
in de Thriller?
“Ja, wij doen steeds investeringen om de attractie verrassend te houden. Steeds worden er weer nieuwe poppen en attributen toegevoegd.
Onlangs ben ik weer op een beurs in Italië geweest om ideeën op te
doen. Daardoor zitten er weer allerlei nieuwe verrassingselementen in
de Thriller. Nieuw is ook de griezelwensput die voor het spookhuis staat.
Als je er een eurootje in gooit, komt er een griezelverrassing uit. Onze attractie is overigens uniek in Europa. Er zijn wel meer spookhuizen met
meerdere verdiepingen, maar die zijn vanwege de omvang vaak te duur
voor kermissen. De Thriller is zo compact dat hij snel vervoerd en opgebouwd kan worden.”
Is het erg eng in het spookhuis?
“Het is best wel lastig om het voor alle leeftijden boeiend te houden.
Er zitten heel veel leuke effecten in, maar voor kinderen die met hun
opa en oma in de Thriller gaan moet het natuurlijk niet al te eng zijn.
’s Avonds voegen we daarom wat griezeligheden toe, zoals een ‘levend
spook’.”

;\\efid\[iXXbn\i[kn\\aXXi^\c\[\eXXe[\K_i`cc\ikf\^\mf\^[%EXXjk_\kjgffb_l`jjkXXk[\q\m\ed\k\i^ifk\giXk\e[\_\bj<lZXcpgkX%

Zit u al lang in het kermiswereldje?
“Ik ben erin geboren en heb er ook mijn vrouw leren kennen. We zijn
met nul begonnen en hebben langzaam alles opgebouwd. Mijn zoon
van zestien heeft zijn keuze nog niet gemaakt. Ik moet ook zeggen dat
het kermisleven onaantrekkelijker is geworden. Je moet er heel hard
voor werken. Mensen hebben minder te besteden en je moet steeds
meer bieden om aan de hoge verwachtingen te voldoen. In de wintermaanden trekken we vaak naar het buitenland om extra inkomsten te
hebben. Hongarije, Litouwen, Tsjechië. Maar in Dordrecht komen we
ook telkens weer erg graag. Vooral ook omdat de kermismeesters het
daar altijd prima geregeld hebben.”

Kaneelstokken, nougat en
veel meer lekkers
Af_XeJkl`abfdkl`k\\efem\imXcjkb\id`j^\jcXZ_k%;\b\id`j^\$
jZ_`\[\e`jmXe[\]Xd`c`\mf\ikY`aeX\\e\\lnk\il^eXXi
\\eJc`\[i\Z_kj\jcX^\i[`\`e(0(.`e;l`kjcXe[\\e
[iXX`dfc\e bfZ_k% Af_Xe Jkl`a dX^ d\k q`ae jef\g$
biXXd IfpXc Dfekc`dXi e`\k fekYi\b\e fg [\ Qf$
d\ib\id`j;fi[i\Z_k%È@bY\e`ed`[[\cjmXjk\^Xjk%É

Kermis zit bij uw familie echt in het bloed. Wat maakt dat
bestaan zo mooi?
“Je bent vrijwel nooit langer dan een week op een bepaalde plek.
Telkens maak je een nieuwe start in een nieuwe omgeving. Dat maakt
het avontuurlijk en afwisselend.”
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Welke heerlijkheden zijn er te koop bij Royal Montélimar?
“Heerlijk zachte kaneelstokken en zachte nougat. We zijn nu aan het voorproeven en de kraam aan het inrichten.
Het is heel belangrijk dat je deze producten niet laat uitdrogen. Ze moeten lekker zacht zijn. Verder hebben we bijvoorbeeld kersenstokken, zuurstokken, wijnlolly’s en -stokken en heerlijke met chocolade omgoten nougat. We zorgen altijd voor een groot aanbod.”
Heeft u nog leuke aanbiedingen in de kraam?
“Ja, in de kermisﬂyer zitten weer twee bonnetjes van ons met smakelijk voordeel. Eén bon voor vier grote
kermisstokken voor 6 euro en één voor twee zakjes nougat naar keuze voor 5 euro.”

Dora en Jokertje zijn er ook
;FI;I<:?K$B\id`j`j`e;fi[i\Z_kXck`a[m\\cd\\i[Xe
Xcc\\e[\XkkiXZk`\j%@\[\iaXXin\\infi[k\i\\eX]n`j$
j\c\e[iXe[gif^iXddXjXd\e^\jk\c[mffim\ijZ_`cc\e[\
[f\c^if\g\e%Qfq`ae[\q\\[`k`\;fiX\eAfb\ika\F_#F_
:_\ijf mXe[\gXik`a%EXkllic`ab`j\iffbn\\i\\e;fi[kj\
8mfe[d\kcfbXc\qXe^\ij\e\\ejg\Z`Xc\b`e[\id`[[X^%

Het spektakel begint al voordat wethouder Sleeking de kermis
ofﬁcieel opent op zaterdag 18 juni om 13.00 uur. Manro en Lois
zorgen met hun magic show alvast voor het opwarmen van het
publiek. Na de opening zijn er de feestelijke klanken van partyband De Stumpers. Zij lopen met het promotieteam een rondje
kermis, om daarna de binnenstad in te gaan en frisbees en ﬂyers met de kortingsbonnen uit te delen. Vuurwerk is verboden
op de kermis, maar een vuurspuwshow op zaterdagavond van
19.00 tot 21.30 uur zal zeker ook voor het nodige spektakel zorgen.
Celebrities
Fans kunnen op de Zomerkermis op de foto met twee zeer
uiteenlopende bekendheden. Op zondag 19 juni is heldin van
menig kleuter Dora aanwezig. De kleintjes kunnen haar tussen

14.00 en 16.00 uur de hand
schudden en met haar op
de foto. Een heel ander
type celebrity is Jokertje
die zijn populariteit heeft te danken aan kijkcijferhit Oh, Oh,
Cherso. Hij komt maandag tussen 20.00 en 21.00 uur langs om
zijn fans te ontmoeten. Dinsdag 21 juni tussen 20.00 en 22.00
uur is er weer een spetterend optreden van de Latin Culture
Brass Band en de dag erop, woensdag 22 juni is er de speciale
kindermiddag met Ton Laros, Pepé Blanco, Clown Desalles en
een kinderloterij.
Dordtse Avond
Natuurlijk is er ook weer een door Jan van Est verzorgde Dordtse Avond. De volkszanger neemt op vrijdag 24 juni als speciale
gasten Mikey2Much en Simply John mee. Het feestje duurt
van 19.30 tot 22.00 uur. Op zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur
trekt het promotieteam samen met partyband De Stumpers
weer over het terrein en door de binnenstad. Op de laatste kermisdag, zondag 26 juni, zorgen Desalles en de Vier bekendste
kabouters voor het entertainment. In de stad is het dan koopzondag en zijn er diverse activiteiten.

Win een rijbewijs of een scooter!
Trekking op donderdag 23 juni, 21.00 uur

*Voor deelname verplichte aanwezigheid bij uitreiking op vertoon van ID

Naam: _____________________________
Woonplaats: ________________________
Geboortedatum: ____________________
Telefoon nummer: ___________________

De dames van het promotieteam
delen niet alleen de ﬂyers met
kortingsbonnen en de
kermisfrisbees uit. Ze verspreiden ook loten waarmee prachtige prijzen gewonnen kunnen
worden. Zo is er de schitterende
scooter ter waarde van 1500 euro.
Bij Lucatti Papendrecht kan voor
dit bedrag een model (sportief
of retro) worden uitgekozen. Als
troostprijs is er een helm. Door
het invullen en inleveren van
deze knipbon maakt u bovendien
kans op een zeer interessante
hoofdprijs: een opleiding voor het
autorijbewijs bij Verkeersschool
Leeuw! Wie mee wil dingen naar
deze prijzen moet zijn ingevulde
lot(en) in de bus bij de poffertjeskraam deponeren en op donderdagavond 23 juni vanaf 21.00 uur
bij de verloting aanwezig zijn. Die
vindt plaats bij de Super Mouse.
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Ron's

DE GROOTSTE OLIEBOLLENKRAAM
VAN EUROPA IN DORDRECHT!

OLIEBOLLENKRAAM
LLEN
DE VERTROUWDE OLIEBO
GAAN OP DE DORDTSE
ZOMERKERMIS WEER VAN
URLIJK
HAND TOT HAND EN NATU
!
S
IJ
R
P
E
R
A
LB
A
A
T
E
ET
B
N
E
E
N
TEGE

BOOSTER
Bij inlevering van
deze advertentie

3 halen
=
2 betalen
(geldt niet op vrijdag,
zaterdag en zondag)

Voor
bestellingen
078-631 51 25

www.megabooster.nl

THE BEST PLACE TO BE
IS BACK IN TOWN !

Nu met de nieuwste autoscooters
Download een kortingsbon op:
www.swinkels-amusement.nl

