De gemeente Westland is ontstaan uit een
gemeentelijke herindeling in 2004. Het bevat elf woonkernen, waarvan 's-Gravenzande
met de circa 18.500 inwoners na Naaldwijk
en Monster één van de grotere is. Het is een
traditie dat rondom de start van de zomervakantie een feestweek in het "BreejeDurp"
wordt gehouden. Een plaatselijke wielerronde, activiteiten voor senioren en niet te
vergeten de driedaagse braderie zijn vaste
onderdelen van deze zomerse aftrap van de
zomervakantie. Natuurlijk wordt het één en
ander omlijst met veel muzikale optredens.
En niet te vergeten de jaarlijkse driedaagse
kermis, want ook dat is in 's-Gravenzande een
niet te missen onderdeel van de feestweek.
En die kermis mocht zich, ondanks het feit
dat er een kleine 20 zaken stonden opgesteld, verheugen op ruime belangstelling.
's-Gravenzande heeft als voordeel dat het
de eerste kern binnen het Westland is waar
een met kermis omlijste feestweek wordt
gehouden. Daarnaast richt de promotie van
de feestweek zich ook op de toeristische
omgeving, zoals Hoek van Holland en het
Haagse Kijkduin. In die promotionele slipstream wordt ook de kermis meegenomen.
En bovenalbleken de drie dagen tijdens de
braderie en kermis droog en aangenaam van
temperatuur. Kortom, ideaal om veel gasten
naar het centrum te lokken.
De kermis leek donderdag 5 juli geruisloos
van start te gaan, maar het vuurwerk dat 's
avonds werd afgestoken verraste menig inwoner. Helaas werd deze activiteit voorafgegaan aan een stevige regenbui, waardoor de
belangstelling voor dit onderdeel wat tegenviel.

Hoewel de kermis door de beperkte beschikbare ruimte kleinschalig is, slaagt bureau De
Kermisgids er ieder jaar in een afwisselend
aanbod op het Pijper- en Zandeveltplein
neer te zetten. Deze pleinen liggen net buiten het winkelgebied, maar door met behendigheidsspelen, eet- en snoepzaken de van
Geeststraat te bezetten ontstaat een logische
looproute van en naar de braderie. Het aanbod was ook dit jaar evenwichtig, waardoor
er voor ieder wat wils was. Zoals de achtbaan Dragon, de waterbalIs, een draaimolen
en het funhouse Centra I Park voor de familie. En de met 's-Gravenzande onlosmakelijk
verbonden Deca Dance, de autoscooter en
Beach Party voor de jeugd. Het aanbod in
's-Gravenzande stond in ieder geval garant
voor blije gezichten van kinderen en hun ouders, maar ook van exploitanten.
Eduard Leurs

De Kermisgids

17 augustus

2012

19

