
 1. Snacks
 2. Skeeball
 3. Magic Star 
 4. Kop van Jut
 5. Voetbalspel
 6. Rotalet
 7. Rue de Paris
 8. Beach Jumper
 9. Poffertjessalon

 10. Goldmine Express
 11. Fire Ball
 12. Loempia
 13. Boobytrap Hotel
 14. Booster
 15. Europa Rad
 16. Break-Dance
 17.  Auto-Skooter
 18.  Lijntrek

 19. Bussensport
 20.  Fotoschietsalon
 21. Simulator
 22. Pirate River
 23. IJs
 24. Pizza
 25. Wip de Kip
 26. Rollo
 27. Suikerspin

 28. Kamelen Race
 29. Gebakkraam
 30. Royal Montélimar
 31. Reis door Toverland
 32. Lucky Duck
 33. Apollo Jackpot
 34. Pusher
 35. Lucky Cranes
 36. Draaimolen

Attracties Zomerkermis 19 t/m 27 juni 2010
SKEEBALL
40 ballen 
voor €5,-
(kinderen altijd prijs)

KAMELENRACE
bij inlevering van deze bon én bij 
besteding van €5,00

2 spellen extra gratis
(kinderen altijd prijs)

ROLLO
bij deelname van 12 ballen  

2 ballen gratis
PUSHER
10% extra 
speelmunten
bij deelname vanaf € 2,00

APOLLO JACKPOT
€ 2,- GRATIS aan 
extra spelen, bij besteding van € 10,- 
(u kunt deze bon net zo vaak gebruiken als u wilt ) 

KOP VAN JUT
bij 7 slagen
       korting 
                  + extra verrassing

BREAK DANCE 
PART 2

5x 

GOLDMINE EXPRESS
4 halen 
3 betalen

VIËTNAMESE SNACKS
bij inlevering van deze bon 
3 Viëtnamese loempia’s halen 
2 betalen (1 bon p.p.)

PIRATE RIVER
4 halen 
3 betalen

BOOBYTRAP HOTEL
€0,50 korting
1 bon per persoon

BEACH JUMPER 
TRAMPOLINE
bij aankoop van 4 min.springen, 

1 min. gratis geldig p.p.

TEMPLE OF FOOD
bij inlevering van deze bon & 
aankoop van een zak Vlaamse friet

Verrassings drankje GRATIS

ROTALET
bij deelname 2e spel 

LUCKY DUCK
geen 8, maar 
10 eendjes 
voor dezelfde prijs

LIJNTREKSPEL

€1,-
bij inlevering van bon
bij 6 roze touwtjes trekken,  
Per deelname/per persoon
korting

50% korting 
(1 per persoon)

€ 1,- 

€10,-

RUE DE PARIS
bij inlevering van deze bon

3 tickets €5,- € 0,50
PIZZAVERKOOP 
bij inlevering van deze bon 

korting 
 op pizzaslice

IJSVERKOOP
bij inlevering van deze bon

Grote slushpuppy 
voor de prijs van kleine 

GEBAKKRAAM
bij aankoop van 1 zak 
olie en/of krentenbollen 
2e zak halve prijs

BUSSENSPORT
bij deelname en tegen 
inlevering van deze bon 

1 punt extra

FIRE BALL
9x8 ballen 
voor €5,-
speelmunt verkrijgbaar aan de kassa

VOETBALSPEL
bij deelname 

€0,50 korting

LUCKY CRANES
bij inlevering van deze bon

13x spelen €5,00
28 spelen €10,00

SIMULATOR
bij inlevering van deze bon

€0,50 korting 
(per persoon één bon)

REIS DOOR 
TOVERLAND

5 ritten €5,- 
(geldig maandag tm vrijdag)

ROYAL MONTÉLIMAR
4 kermisstokken 
naar keuze 
van €2,-

ROYAL MONTÉLIMAR
2 zakjes nougat
naar keuze 
van €4,- p.st.

POFFERTJESSALON
Maandag- en dinsdagmiddag
bij een normaal portie poffertjes

1 koffi e GRATIS (p.p.)

SCHIETTENT
3 schoten extra 
op de gekleurde sterretjes 
bij deelname vanaf €5,00

REUZENRAD
4 halen 
3 betalen

AUTO-SKOOTER 

LE GRAND CARROUSEL
5 ritten
voor €5,-
SUIKERSPIN 
/ POPCORN

€0,50 korting

MAGIC-STAR
3 halen 
2 betalen

voor €6,- voor €5,-

2 5
bij aankoop bij aankoop€5,- 

ritten 
extra

ritten 
extra

€12,- 

BOOSTER MAXXIMUM
bij inlevering van deze bon
maandag t/m donderdag

€0,50 korting p.p.
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Kinderzaken
Grootvermaak
Eetzaken
Kijkzaken
Familiezaken
Verkoopzaken
Overige diensten

Ferri Somogyi voor de jonge dames en clown Bassie voor alle kinderen. Het programma van de Dordtse Zomerkermis is weer net zo 
uitgebreid als voorgaande jaren en biedt vermaak voor alle leeftijden. De kermismeesters hebben het samen met de heren van de 
reclamecommissie, Johan Bouter en Karel Swinkels, samengesteld. We lopen het even door met kermismeester Chris Hoogerwaard.

Zaterdag 19 juni 
Om 13.00 uur is de officiële opening van de Dordtse Zomerkermis bij de spiksplinternieuwe attractie Rue de Paris die zijn vuurdoop 
op de Dordtse kermis heeft. Aan wethouder Ferdinand van den Oever de eer om het negendaagse festijn te openen. “Om 12.30 
uur is er alvast een optreden van Hollands Welvaren, twee jongens à la de Toppers die het publiek zullen vermaken. We merkten 
de afgelopen jaren dat er voor de opening al heel wat publiek stond te wachten. We willen hen alvast een mooi voorprogramma 
bieden.” Clown Desalles vermaakt de kinderen van 12.30 tot 15.30 uur.

Van de partij is ook weer partyband De Stumpers! De feestgangers zorgen na de opening voor de muzikale 
klanken op de kermis. “Daarnaast trekt de band met het kermispromotieteam de Binnenstad in. De dames 
van het promotieteam delen honderden veilige kermiskeycords en opvouwbare frisbees uit. Dat is onze 
bijdrage aan het nodige zomerplezier. Uiteraard zijn de kermisgadgets in de kleur oranje. Zo dragen we ook 
een steentje bij aan de WK vreugde.”

Zondag 20 juni
Leuk voor jonge kinderen en volwassenen. Clown Bassie is van 15.00 tot 16.00 uur op de Dordtse 
Zomerkermis. Kom dat zien!

Maandag 21 juni
Dames opgelet! Jullie zien graag Goede Tijden, Slechte Tijden? Vinden jullie Rick aangenaam om naar te 
kijken? Kom hem, Ferri Somogyi, dan tussen 20.00 en 21.00 uur in het ‘echt’ bewonderen. Uiteraard is 
hij niet te beroerd om een handtekening uit te delen of op de foto te gaan. Het kermispromotieteam deelt 
daarvoor, tussen 19.00 en 20.00 uur, flyers en gadgets uit.

Dinsdag 22 juni
Dordrecht is een multiculturele stad. “En daar haken we natuurlijk graag op in. We hebben daarom een spetterend optreden van 
20.00 tot 22.00 uur van onze bekende Latin Culture Brass Band.”  

Woensdag 23 juni
Eindelijk! Het is weer kindertijd! Alle kleintjes worden op de traditionele kindermiddag vermaakt door Ton Laros en Pepé Bianco. 
“We hebben besloten om Ton Laros wat meer de ruimte te geven omdat hij die nu eenmaal nodig heeft. Aan het begin van de 
kermis, waar voorgaande jaren de fietsenstalling stond, komt zijn podium te staan. Hier kunnen kinderen door zijn acts de sfeer 
van het circus proeven.” De trekking van de grote kinderloterij, met diverse mooie prijzen, is om 16.00 uur bij het Circusspel. 

Donderdag 24 juni
Zijn ze bij de reclamecommissie nu toch helemaal gek geworden? Ze geven zomaar helemaal gratis een WK scooter ter waarde 
van 1500 euro weg. De trekking is om 21.00 uur bij de Pirate River. Kans maken op deze te gekke scooter? Lees dan snel het 
artikel elders in deze kermiskrant!

Vrijdag 25 juni
Het is inmiddels uitgegroeid tot een goede traditie: de Dordtse avond. “We hebben optredens van Jan van 

Est, Joe Ashwin en Ron Nelson. Helemaal bijzonder is dat Jan van Est nummers van zijn nieuwe cd zal 
zingen.” De Dordtse avond is van 19.30 tot 22.00 uur. 

Zaterdag 26 juni
Ja, ja, daar zijn ze weer: de dames van het promotieteam gaan van 13.00 tot 16.00 uur weer op pad met 

partyband De Stumpers. Op de kermis en in de stad worden weer flyers en gadgets uitgedeeld. 

Zondag 27 juni 
Clown Desalles sluit het programma van de Dordtse Zomerkermis af. “Hij zal het publiek op ludieke wijze 
vermaken. Het is echt heel erg leuk. Hij is een graag geziene gast. Desalles is van 14.00 tot 17.00 uur met 
zijn rijdende botsauto op de kermis te vinden.”
Ook de winkels zijn deze zondag geopend. Daarnaast vinden er allerlei activiteiten plaats in de Binnenstad 
in het kader van het Internationaal Poppentheaterfestival.

 

Weer volop entertainment 
op de Dordtse Zomerkermis

Rue de Paris, nieuwkomer op de kermis  
DORDRECHT - De opening van de Dordtse Zomerkermis vindt zaterdag plaats bij de nieuwe attractie Rue de Paris. Belinda en Dicky Punt hebben Rue 
de Paris geheel naar eigen inzicht ontworpen. “Het is een soort dwaaltuin, een avonturenlabyrint voor jong en oud”, vertelt Dicky Punt. 

Rue de Paris is in opdracht van de familie Punt, ook bekend van de pizza- en ijskraam, in Nederland gemaakt. Al hun ervaringen, ideeën en 
wensen zijn in een uiteindelijk ontwerp gegoten. De bouw van Rue de Paris heeft een half jaar geduurd. Dicky Punt heeft het nauwlettend in 
de gaten gehouden. Het zijn drukke tijden geweest. Voor de primeur op de Dordtse Zomerkermis is Rue de Paris net klaar. De decorateur legde 
vrijdag de laatste hand aan de attractie. “Het is een hele puzzel geweest en dat zal het nog wel even blijven. Het is voor ons natuurlijk ook 
allemaal nieuw.” 

Rue de Paris is een grote familieattractie die uit diverse onderdelen bestaat. Het twee verdiepingen tellende doolhof heeft donkere kamers met 
spiegels en lichteffecten. Bezoekers krijgen ook met waterstralen te maken. Het loopparkoers belooft een waar avontuur te worden.

DORDRECHT - Onlosmakelijk verbonden met de kermis in 
Dordrecht is kermisexploitant Karel Swinkels (60). Zijn autos-
cooters zijn altijd razend populair. Daarnaast is hij lid van de 
reclamecommissie. Een interview met deze geboren en getogen 
kermisman.

U komt uit een kermisgezin?
“Ik heb echte kermisouders. Zowel mijn moeder als vader 
komen uit de kermiswereld. Mijn vader heeft ook aan de wal 
van alles gedaan maar is toen ik veertien jaar was weer aan de 
kermis gaan ruiken. Dat kwam voornamelijk door mijn moeder. 
Het bloed stroomt toch waar het niet gaan kan. En de kermis 
ontgroei je nooit, ook al ben je er een tijd niet mee bezig. Ik 
heb het al vaker gezegd, maar mijn motto is: als je eenmaal 
schoenen op de kermis hebt versleten kom je er nooit meer 
vanaf.”  

U hielp als kind uw ouders al op de kermis?
“Uiteraard. Vroeger had je nog geen rijdende scholen dus 
toen ik leerplichtig werd ging ik naar een kermisinternaat. In 
het weekend en de vakanties ging ik natuurlijk terug naar mijn 
ouders op de kermis om mee te helpen. Mijn vader heeft een 
periode iets anders gedaan, maar eenmaal terug op de kermis 
had hij verschillende attracties. Om de drie jaar schakelde hij 
om. De zweefmolen, het touwtje trekken, de duikboot; hij 
heeft verschillende dingen geprobeerd.” 

U hebt eigenlijk één vaste attractie, de autoscooters?       
“Dat is mijn paradepaardje. Ik doe dit samen met mijn oudste 
zoon. Mijn jongste heeft een Polyp. Daarnaast heb ik een uit 
de hand gelopen hobby. Ik verzorg elektra op de kermis, lever 
aggregaten als dat op een kermis nodig is. Dat is inmiddels 
uitgegroeid tot een bedrijf. Daarnaast organiseer ik evene-
menten. Ook in Dordrecht, samen met Johan Bouter. 
Alle ervaringen die wij opdoen, nemen we mee naar 
Dordrecht.” 

U komt hier al jaren? 
“Ja, al heel erg lang. Ik zou de archieven in moeten 
duiken om het precies te kunnen vertellen. Ik heb in 
ieder geval nog op het Beverwijcksplein gestaan.”

Staat u graag in Dordrecht?
“Zeker. In Dordrecht is een heel actief marktwezen. Dordrecht 
is ook verschillende malen kermisstad van het jaar geworden. 
Dat kan alleen als er een gemeente 100 procent achter de 
kermis staat. In Dordrecht wordt een hoop tijd gestoken in de 
kermis en het evenementenprogramma.” 

U bent nu 60 jaar. Gaat u binnenkort met pensioen?
“Ik zeg soms dat ik het rustiger aan ga doen, maar ik heb 
eigenlijk altijd met de kermis te maken. Zoals ik al zei, zelfs als 
je er niet mee bezig bent ontgroei je het niet.” 

Win een WK scooter! 
De reclamecommissie van de Dordtse Zomerkermis heeft dit jaar een heel bijzondere actie. Een scooter ter waarde van 1500 

euro wordt donderdagavond verloot. De hele week worden er op de kermis gratis loten uitgedeeld door de dames van het 
promotieteam. “Een gratis loterij, dat is wel uniek”, beseffen ook de kermismeesters.
In samenwerking met Lucatti Scooters Papendrecht wordt een scooter aan een gelukkige winnaar uitgereikt. Het is niet 
verplicht om de ‘oranje’ retro WK scooter af te nemen. De prijswinnaar mag bij Lucatti Scooters Papendrecht zelf een scoo-

ter, ter waarde van 1500 euro, naar keuze uitzoeken. “Dordrecht heeft een grote kermis waar veel publiek op afkomt. 
Een dergelijke actie is goed voor onze naamsbekendheid”, vertelt medewerker Tugba Kaymas. Naast de scooter mag 
de winnaar bij Lucatti Scooters ook nog accessoires uitzoeken. “Dat mag voor 400 euro. Denk aan een helm, slot of 
alarm.” Lucatti Scooters Papendrecht heeft nog een bijzondere actie lopen. Wie bij de winkel, die sinds oktober is 
geopend, de ‘special edition’ met de accessoires koopt krijgt de rijlessen en het examen compleet vergoed.

       

Rue de Paris is een 
spiksplinternieuwe 
attractie die garant 
staat voor een span-
nend avontuur. 

Partyband de Stumpers, echte sfeermakers

Karel Swinkels, na vele jaren nog steeds 
verliefd op de kermis 

DORDRECHT - Al vele jaren verzorgt Partyband De Stumpers de 
vrolijke muzikale noten op de Dordtse Zomerkermis. Ook dit jaar 
trekken zij beide kermiszaterdagen met de dames van het ker-
mispromotieteam de Binnenstad in om de kermis te promoten. 
Meer over deze feestelijke feestband.

Partyband de Stumpers is een muziekgezelschap van veertien 
man. Veel van de leden hebben een muzikale opleiding geno-
ten bij succesvolle HaFaBra (Harmonie, Fanfare, Brassband) 
orkesten uit de regio. Een aantal van hen heeft ook ervaring 
opgedaan in (militaire) beroepsorkesten. Al met al staat deze 
enthousiaste club mannen garant voor een stukje hoogwaar-
dige gezelligheidsmuziek. De band werd opgericht in maart 
1976, destijds als onderdeel van de Dordtsche Marchingband 
Prins Willem van Oranje. Momenteel wordt er nog wel gere-
peteerd in het verenigingsgebouw van PWVO maar bestaat 
Partyband de Stumpers niet meer uit louter PWVO leden.

Elfstedentocht 
Partyband de Stumpers sleept in binnen- en buitenland regel-

matig prijzen in de wacht. De optredens vinden het hele jaar 

door plaats. Laatst waren de Stumpers nog aanwezig bij de 
opening van het Friesche watersportseizoen. “We zijn daar 
niet onbekend, het is even wat jaren terug, maar waar we 
nu hebben gevaren daar stonden we toen op het ijs”, zegt 
André van de Graaf, manager van de Stumpers, doelend op 
de Elfstedentocht. “Een onvergetelijke ervaring om daar als 
één van de sfeermakers te mogen staan. De Stumpers kwa-
men terecht in het RTL kamp en waren daardoor te zien in 
uitzendingen van Albert Verlinde en de toen immens populaire 
Surpriseshow van Hennie Huisman.” Een andere bijzondere 
ervaring was het Helmonds Carnaval waar de heren van de 
Stumpers ook al jaren komen. Zij hebben daar de eer om 
als hofkapel voor de stadsprins op te treden in de grootste 
optocht van het zuiden. Tijdens het Helmondse Carnaval 2009 
waren de Stumpers allen verkleed als BeunSinterklazen. De 
jury beloonde de uitdossing en de muzikale prestatie met de 
eerste prijs. De act heeft ook menigmaal voor opschudding 
gezorgd maar sloeg iedere keer weer in als een bom! 

Eigen sound 
De Stumpers staan goed bekend om hun muziekkeuze. 
Altijd net even anders dan alle andere kapellen en met een 
volledig eigen ‘sound’. Overal waar de Stumpers spelen, 
is het een feest! Doordat iedereen zonder ‘muziekboekje’ 
speelt, kan er veel meer contact worden gemaakt met 
het publiek. Interactie met het publiek is de kracht van 
deze muzikale duizendpoten. Kortom, de Stumpers is een 
partyband die iedereen een keer gezien moet hebben! De 
kermis in Dordrecht is een uitgesproken gelegenheid. De 
mannen van de Stumpers komen er graag.

Interesse? 
Voor het nieuwe seizoen is Partyband de Stumpers nog op 
zoek naar een ervaren trompettist. Klinken woorden als 
feest, amusement en gezelligheid als muziek in de oren? 
Wie de vijftiende man wil worden in deze gezellige club 
kan contact opnemen met manager André van de Graaf. 
De adresgegevens zijn te vinden op destumpers.nl.

Altijd populair op 
de Dordtse kermis: 
de autoscooters van 
Swinkels. (Foto: 
Eduard Leurs)
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aggregaten als dat op een kermis nodig is. Dat is inmiddels aggregaten als dat op een kermis nodig is. Dat is inmiddels 
uitgegroeid tot een bedrijf. Daarnaast organiseer ik evene-uitgegroeid tot een bedrijf. Daarnaast organiseer ik evene-
menten. Ook in Dordrecht, samen met Johan Bouter. 
Alle ervaringen die wij opdoen, nemen we mee naar Alle ervaringen die wij opdoen, nemen we mee naar 

“Ja, al heel erg lang. Ik zou de archieven in moeten 
duiken om het precies te kunnen vertellen. Ik heb in duiken om het precies te kunnen vertellen. Ik heb in 

Win een WK scooter! 
De reclamecommissie van de Dordtse Zomerkermis heeft dit jaar een heel bijzondere actie. Een scooter ter waarde van 1500 

euro wordt donderdagavond verloot. De hele week worden er op de kermis gratis loten uitgedeeld door de dames van het 
promotieteam. “Een gratis loterij, dat is wel uniek”, beseffen ook de kermismeesters.
In samenwerking met Lucatti Scooters Papendrecht wordt een scooter aan een gelukkige winnaar uitgereikt. Het is niet 
verplicht om de ‘oranje’ retro WK scooter af te nemen. De prijswinnaar mag bij Lucatti Scooters Papendrecht zelf een scoo-

ter, ter waarde van 1500 euro, naar keuze uitzoeken. “Dordrecht heeft een grote kermis waar veel publiek op afkomt. 
Een dergelijke actie is goed voor onze naamsbekendheid”, vertelt medewerker Tugba Kaymas. Naast de scooter mag 
de winnaar bij Lucatti Scooters ook nog accessoires uitzoeken. “Dat mag voor 400 euro. Denk aan een helm, slot of 

Burgemeester de Raadtsingel 
weer geopend! 
DORDRECHT - Nu de opbouw van de kermis in het hart van de 
stad weer is begonnen, is de Spuiboulevard voor een gedeelte 
afgesloten voor het verkeer. De Burgemeester de Raadtsingel is 
echter sinds dinsdag weer geopend. Dat maakt dat de verkeers-
routes door het centrum weer in oude luister zijn hersteld. 

Het kruispunt Singel/Johan de Wittstraat is uit de barrières 
en de stoplichten zijn teruggeplaatst. Op de Burgemeester de 
Raadtsingel, waar één baan open is, staat een tijdelijke ver-
keersinstallatie. Er kan vanaf de Burgemeester de Raadtsingel 
(komend vanaf het Maasplaza) nog niet linksaf geslagen worden 
om de stad in te gaan. Verder zijn alle routes weer als vanouds. 
Omdat de nieuwe situatie toch enigszins weer even wennen zal 
zijn, en de Spuiboulevard tijdelijk is afgesloten, worden duidelijk 
routeborden geplaatst. De poller op de Vest gaat net als voor-
gaande jaren gedurende de kermisperiode omlaag. Casper van 
Eijsden van Stadsbeheer: “Het is onze ervaring dat Dordtenaren 
juist rekening houden met evenementen en met de bus en fiets 
gaan. Het centrum is dan eigenlijk vrij autoluw.” 

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 27 juni van 11.30 tot 17.30 
uur.


