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Winnaar van:

www.kia-vanmossel.nl

Zowel GT-Line als X-Line voorzien van o.a. 
 1.0 Turbo motor met maar liefst 100pk!  Bluetooth connectiviteit met stuurwielbediening
 Climate control  Digitale radio (DAB+)  16” lichtmetalen lichtmetalen velgen
 7” full map navigatiesysteem met achteruitrijcamera  Privacy glass  Stoelverwarming vóór
 Stuurwielverwarming  5 zitplaatsen

Je rijdt al een Picanto vanaf: € 11.895,-
Private Lease vanaf: € 189,-

Pittige uitvoeringen tegen pikante prijz
en!

+ jubileumcheque

    € 250,-

154 stuks 

speciaa
l 

ingekocht

OP = OP

X-LINE

X-Line pack: Speciale bumpers met 
zilverkleurige skidplates  Dubbele uitlaat
 Zwarte panelen rondom wielkasten
 Aluminium pedalen  D-shaped stuurwiel

Van € 19.995,-
Nu voor € 17.895,-

GT-LINE

GT-Line pack: Sportieve bumpers
 Side skirts  Dubbele uitlaat

 Aluminium pedalen  D-shaped stuurwiel

Van € 19.395,-
Nu voor € 17.295,-

Gem. brandstofverbruik: 3,9 – 5,4 l/100km, 25,0 – 18,5 km/l. CO2-uitstoot: 89 – 124 g/km. Genoemde acties en bijbehorende consumentenprijzen zijn geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Picanto met uiterste 
kentekenaanvraag op 27-12-2018 en uiterste registratiedatum op 31-01-2019. Genoemde prijzen zijn incl. kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de 
nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijzen zijn excl. metallic lak t.w.v. € 495,-. Private 
lease-aanbiedingen via Kia Autolease. Het betreffen producten gecertificeerd door Stichting Keurmerk Private Lease. De getoonde prijzen zijn, tenzij anders weergegeven, vanaftarieven gebaseerd op een looptijd van 
48 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar en ten minste 6 schadevrije jaren. Deze actie is geldig t/m 27-12-2018. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond 
model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Daarnaast kunt u ons ook vinden in:
- Amersfoort Maanlander 12 T. 033 – 48 01 212
- Harderwijk Lorentzstraat 25 T. 0341 – 745 660 
- Hengelo Höltersweg 30 T. 088 – 08 70 120
- Zwolle Oude Meppelerweg 2 T. 088 - 08 70 160

Van Mossel Kia Apeldoorn
Oude Apeldoornseweg 40B, T. 055 - 36 82 840
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Van de voorzitter
Bij de jaarlijkse intocht van Sinterklaas speelt de IJssel een 
prominente rol. Van tijd tot tijd geeft dat wat stress bij de 
organisatie. Soms staat ze wat hoog, soms ook staat ze erg hoog en 
moeten we het Verlaagde Wellepad ontruimen. Of, zoals vorig jaar, 
blijkt ze vanaf de kade gezien toch zo ver weg te liggen dat de boot 
met Sinterklaas door de dichte mist nauwelijks te zien is.

Als locoburgemeester van Rheden heeft Deventer burgemeester 
Ron König Sinterklaas al eens eerder mogen ontvangen. Hij weet 
dus hoe het moet. Maar hij weet ook hoe speciaal de intocht van 
Sinterklaas in Deventer is. Net zoals veel andere zaken in Deventer 
kent de Sinterklaasintocht een lange traditie. Dat moet voor de 
kersverse burgemeester dus wel goed gaan. En juist nu staat het 
waterpeil van de IJssel zo laag dat het misschien de hele intocht in 
gevaar kan brengen. De burgemeester is er elke dag mee bezig.

Dit jaar heeft de IJssel voor ons een nieuwe 
verrassing in petto
Degenen onder ons die bezig zijn met 
klimaatverandering kennen begrippen als 
hittestress, stresstest wateroverlast en droog-
testress. Nou, ik kan u verzekeren dat ik al de 
hele zomer last heb van droogtestress. Onze 
prachtige IJssel, de bron van ons bestaan, 
zakt maar en zakt maar. En dan is de zomer 
voorbij en ga ik hopen op regen, maar het 
gebeurt niet. Tot op de dag van vandaag blijft 
ze maar zakken. Terwijl ik dit schrijf zoek ik 

de laatste stand op: 0,67 meter boven NAP. 
Zou er nog een Zuiderzee zijn, dan zouden we 
beslist getijdewerking merken op de rivier.
Dit jaar herdenken wij dat in het jaar 968 
Lebuïnus de basis legde voor onze stad met 
de bouw van een kapel. Hij deed dat nabij een 
doorwaadbare plaats in de IJssel. Nou zag de 
IJssel er in die tijd totaal anders uit dan nu, 
niet zo vastgelegd in kribben om de scheep-
vaart de ruimte te geven, maar toch. Het be-
grip ‘doorwaadbare plaats’ heeft dit jaar een 
nieuwe betekenis voor mij gekregen. Ik heb 

droogtestress. Is er straks voldoende water 
om Sinterklaas met zijn gevolg weer binnen 
te kunnen zien varen? Op internet bekijk ik de 
14-daagse weersverwachting. Ook die voor-
spelt niet veel waar ik vrolijk van word. Kleine 
beetjes regen. 
Hoe komt Sinterklaas straks aan wal? Moet 
hij langs een ladder omhoog klimmen? Ik 
heb droogtestress. Maar één ding weet ik 
zeker. Als de dag straks daar is, dan wordt het 
gewoon weer één groot feest. Ik kijk er weer 
enorm naar uit.

Aankomst aan de IJssel
Ook de kleine Ron kende de aankomst van Sint 
aan de IJssel. In zijn geboorteplaats Doesburg 
was het ook altijd een groot feest aan de kade. 
Zijn ouders wisten hem precies uit te leggen 
waarom Sint niet door de schoorsteen kon 
maar zijn pieten wel. Als het dan eindelijk 
Sinterklaas was, konden in huize König ook de 
kleine kinderen niet wachten tot het licht was. 
En zo kon het gebeuren dat de pakjes van Sint 
midden in de nacht door hem werden uitge-
pakt. Ron lacht: ‘Dan kwamen mijn ouders op  
5 december ’s ochtends beneden, liepen wij al 
in het nieuwe indianenpakje te spelen.’

Voorbereiding intocht
Een goede voorbereiding is het halve werk, 
weet ook de burgemeester. Hij heeft natuurlijk 
een heel ambtelijk team en Sinterklaascomité 
om zich heen. Maar hij wil het zelf ook goed 
doen. Vooral nu zijn voorganger Andries Hei-
dema bij de overdracht deze zomer er niets 
over heeft gezegd. En dat was waarschijnlijk 
niet om hem te pesten. De burgemeester: ‘Die 
overdracht was midden in een droge en hete 
zomer. Dan wil ‘Hoor de wind waait door de 
bomen’ je soms even niet te binnen schieten. In 
het college van burgemeester en wethouders 
komt de intocht regelmatig langs en schuift 
de politie ook wel eens aan. Die zeggen dat 
ze alles onder controle hebben. Behalve het 
waterpeil van de IJssel.

Waterstand IJssel
Zo laag stond de IJssel nog nooit en alleen 
wekenlang regen kan er nog wat aan doen. Dat 
zou zo maar eens te laat kunnen zijn. ‘Water 

uit het IJsselmeer de IJssel inpompen’, appte 
een kind naar de burgemeester. Dat is slim be-
dacht, maar helaas stroomt de IJssel de ande-
re kant op. Rijkswaterstaat, die daar over gaat, 
heeft alle intochtsteden al gewaarschuwd. De 
pakjesboot van Sinterklaas kan niet te zwaar 
beladen zijn bij de huidige waterstand. Dan kan 
betekenen dat niet alle pakjes uit Spanje mee 
kunnen naar Nederland en zeker niet naar De-
venter. En een extra pakjesboot inhuren, is in 
deze tijd ook niet gemakkelijk. Omdat de bur-
gemeester Sinterklaas van vroeger kent, heeft 
hij ook gebeld met het bisschoppelijk werkpa-
leis in Madrid. Daar kreeg hij Peil Piet aan de 
lijn, die wat minder bezorgd klonk. De burge-
meester: ‘Peil Piet vertelde me dat Sinterklaas 
niet aan kan komen in Deventer wanneer Peil 
Piet de staf van Sinterklaas in de IJssel steekt 
en hij de bodem van de rivier voelt.’ Dat maakte 
de burgemeester niet minder bezorgd. Want 
hier in Deventer weten we hoe laag de IJssel 
staat en niet in Madrid.

Feest moet doorgaan
Toch vindt de burgemeester dat het feest moet 
doorgaan. Want al die opgewonden kinderen 
met hun mooie tekeningen wil hij niet missen. 
Dat maakt de intocht voor hem tot dat grote 
kinderfeest. ‘Misschien moeten we hijskranen 
of een lift huren’, denkt de burgemeester 
hardop mee. Dan zou Sinterklaas vanaf de boot 
op de Wellekade geholpen kunnen worden. 
Nog een hele klus. Om nog maar te zwijgen 
over al die pakjes uit de misschien half lege 
pakjesboot.
Burgemeester Ron König sluit optimistisch 
af: ‘Ik denk dat we het gaan redden en dat we 

weer een ouderwets Deventer Sinterklaasfeest 
kunnen vieren op 1 december. Met alle kinde-
ren, ouders, opa’s en oma’s op de kade. Met al 
die fraai uitgedoste pieten, de trompetters, het 
feest in de Lebuinus, in de bieb en ga zo maar 
door. En, als het echt moet, laat ik de Deventer 
brandweer de IJssel vol water spuiten!’
(MS)

Burgemeester König vooral bezorgd over 
lage waterstand IJssel bij aankomst Sint

VAN WAAR 
KOMT DE BOOT?

Dat is dit jaar de grote vraag. Want 
oei,oei,oei, wat hebben we laag water.

Laat één ding voorop staan; de Sint en 
zijn gevolg komen hoe dan ook aan wal.

Al moet het met een hijskraan. Maar, 
zien wij de boten verschijnen onder de 

Wilhelminabrug, of komen ze van de an-
dere kant? Dat heeft alles te maken met
de diepte van de vaargeulen, de sluis en 
op het water geldende ‘verkeersregels’.
Vanaf zaterdag 17 november proberen 

wij iedereen zo goed mogelijk op de 
hoogte te houden via de Sinterklaasweb-

site www.deventersinterklaas.nl en de 
kranten. Houd het nieuws dus goed in de 

gaten. In elk geval tot 1 december.
De Kapitein Piet

Cor de Groot



CONTACT GEGEVENS
Adres:   Holterweg 104 | 7429 AH Deventer

Email:   info@hofvancolmschate.nl

Telefoon:   (0570) 651300

www.hofvancolmschate.nl

Bloemlezing uit diverse reacties: 
“…herkenbaar voor mensen die met rouw te maken hebben 
gehad, maar eigenlijk voor iedereen, omdat elk leven een 
mengelmoes is van verschillende emoties en ervaringen…” 
              “…Juist de afwisseling tussen de grappige en kwetsbare 
verhalen, gedichten en bespiegelingen zorgt voor een fi jne balans 
en maakt dat je automatisch door wilt lezen…” 
                                                                “…Een prachtig boek. 
Fijne mix van ontroerende, mooie en vrolijke verhalen en 
gedichten…”  
         “... Zo oprecht en zonder omhaal…” 
                                                        “… Het zijn soms hele wijze 
levenslessen…” 
              “…een warm gevoel van herkenning en erkenning...”
“…heerlijk boek en buitengewoon lekker te lezen, op naar de 
volgende!”

Hèt cadeau 
voor hen die 
door moeilijke 
tijden gaan! 

Het Leven is een Mengelmoes
Auteur: Caronne Ionescu
ISBN: 978-94-022-4734-3
Te bestellen bij Boekscout.nl/
shop en bij de boekhandel
Prijs: € 18,50

U vindt ons in: 
• Deventer (2x)
• Enschede (4x)
• Hengelo  (3x)
• Almelo
• Delden
• Dinxperlo

 
• Goor
• Groenlo
• Haaksbergen
• Losser
• Oldenzaal
• Rijssen
• Winterswijk

maak direct een 
afspraak in Deventer
All-round logopediepraktijken met 
o.a. de volgende specialisaties:

• Stemtherapie
• Behandeling bij dyslexie
• Taaldiagnostiek en behandeling
• Preverbale logopedie
• Logopedie bij meertaligheid
• Bij kinderen met schisisproblematiek

Voor info en afspraak
06 54 32 77 26
info@logopedie-direct.nl
www.logopedie-direct.nl

Wanneer u of uw kind problemen op 
het gebied van communicatie ervaart, 
in de breedste zin van het woord, dan 
bent u van harte welkom voor een 
eerste screening. Wij staan voor u 
klaar met passende behandelingen bij 
klachten op het communicatieve vlak.

:
2x) •Goor

atiek

U vindt ons in::

Logopedie

DIREC
T

TOEG
ANKE

LIJK

zonder verwijzing

Verkoop van leren tassen,  
riemen en portemonnees.  
Kledingreparatie en verstelatelier.

Spijkerboorsteeg 8, 7411 JG Deventer. 
T 0570 649774, hkdgk@hotmail.com 

www.deguldenknoop.nl

  WWW.EPPINK.NL

cdf

STIJLDANS

SALSA

ZUMBA

FEESTEN
HIPHOP

KIDSDANCE

GRATIS PROEFLES
Ten Have Vloeren

www.facebook.com/tenhavevloeren

Showroom open op afspraak
Dortmundstraat 28 B

7418 BH Deventer
tel: 06 49 377 735
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Al 159 jaar wordt in Deventer het 
Sint Nicolaasfeest gevierd door jong en oud

In 1860 vond Johannes van Vloten, lid van het departement 
van ’t Nut tot Algemeen in Deventer - samen met een aan-
tal andere leden - dat in Deventer het Sint Nicolaasfeest 
ook voor de niet rijke kinderen gevierd moest worden. Ze 
trakteerden op 5 december de leerlingen van de Hout-
marktscholen op klaasmannetjes – speculaasjes - en de 
oudere jongens en vrouwelijke leerkrachten op een biertje 
en de mannen op een sigaar. Daarna werd in de volgende 
jaren het feest gevierd op de scholen die mee wilden doen 
in Deventer.
Er werd opgetreden door de heer Merkelbach – voor mo-
delspoorwegbouwers een bekende naam - uit Amsterdam 
met zijn toverlantaarn op bijv. de Hagenpoortschool, de 
heer Mazu met zijn korps van de Huzaren van Boreel, dit 
voor soms 800 en andere jaren voor 2000 leerlingen.
Later vinden er feesten plaats in “Help U Zelven” en  
“St. Joseph”.
In 1897 werd besloten het feest voor de kleintjes – de 
kleuters en de toenmalige klassen een en twee op school 
te vieren en voor de grotere kinderen in de Schouwburg van 
van Wely. De schone slaapster - Doornroosje - werd opge-
voerd en honderd jaar later volgde de opvoering nogmaals, 
ze had lang genoeg geslapen zeker. We speelden meer dan 
honderd jaar in de Deventer Schouwburg. Vele Deventer-
naren zijn in hun jeugd naar een van de feesten geweest en 
hebben daar hopelijk goede herinneringen aan. Meer dan 
honderd jaar werden er in de schouwburg operettes, later 
musicals opgevoerd voor de klassen 5 en 6 en toneelvoor-
stellingen voor de klassen 3 en 4 door de toneelgroep van 
Volksonderwijs.

In de veertiende eeuw werd voor de Sint Nicolaas kerk, bij de Deventernaren beter 
bekend als de Bergkerk , een Sint Nicolaas lied geschreven, die in die kerk werd 
gezongen. In de negentiende eeuw werden door de Amsterdamse schoolmeester 
Schenkman een aantal sinterklaasliederen geschreven op muziek van bestaande 
volksliedjes, zoals: “Zie de maan schijnt…; Zie ginds komt de …;  
en het lied dat ieder kind kent: “Sinterklaas kapoentje, gooi ...”

Er zijn om het feest te vieren al vele leer-
krachten, ouders en andere vrijwilligers 
in de weer om het feest te doen slagen.
Maar Sint Nicolaas is nog niet aangeko-
men, dus wachten.
Opeens gaat aan de waterkant een 
kanonschot af, het kanon van Go Ahead. 
Ze zien de boot aankomen, de boot 
antwoordt met een schot van het kanon 
van de Koninklijke UD. Er wordt volop 
gezongen onder begeleiding van de mu-
ziek. Er traden op in de loop der jaren: 
De PTT fanfare, Actief, Kunst na Arbeid, 
corps Sport en Vriendschap, Ons Ideaal. 
Dan legt de boot aan en Sint verlaat via 
de versierde loopbrug, versierd door 
plantsoenendienst en aangelegd door 
openbare werken, die ook de afzettingen 
regelen, de boot, die vergezeld wordt 
door vele plezierjachten met pieten.
Ook al deze mensen zijn vrijwilligers.
Dan gaat de Sint aan wal, vergezeld door 
zijn zwarte hoofdpiet. Na de Sint de be-
langrijkste persoon - hij draagt het grote 
boek waar alle briefjes en tekeningen en 
verzoeken in staan, die de pieten verza-
meld hebben - o.a. na het zetten van de 
schoen - met een presentje voor Sint of 
zijn paard. Onder zijn gevolg zien we de 
paardenknechten in hun blauwe kleding, 
de Spaanse edellieden die de mand dra-
gen met de cadeaus voor de zieke kinde-
ren in het ziekenhuis waar de Sint eerst 
heen gaat, na zijn tocht door de stad. We 
zien ook nog hellebaardiers die de ach-
terkant van het paard vrij houden van het 

al te enthousiaste publiek. De Herauten 
kondigen de komst van de stoet aan als 
ze door de stad gaan. Wat ons opvalt is 
dat de herauten een Deventer adelaar op 
hun tenue hebben.
De stoet gaat naar de Lebuinuskerk, 
naar het pietenfeest. We zien de vlag 
van de toren hangen, evenals bij de 
Bergkerk. De lijfarts van Sint heeft in de 
ochtend samen met gemeentewerkers 
de toren beklommen om vast te stellen 
dat het verantwoord is dat Sint Nicolaas 
aankomt en ze hangen de vlag uit.

We vergeten niet dat ook Hermandad 
alles in goede banen leidt, op de fiets of 
op de motor en dat alles is te danken aan 
de commissie die de medewerking en 
het enthousiasme van de bevolking on-
dervindt en dankzij de hulp van alle vrij-
willigers, waarvan ik er een aantal heb 
genoemd, o ja, vergeet ook de chauffeurs 
van de bussen van vroeger, de Vera, de 
Canadezen in 1946, de GSM en Syntus en 
de busjes van Rietman (nu TCR) niet.
Als ik zo op de aankomstdag aan de 
Welle sta, schieten mij de herinneringen 
weer te binnen van het feest op school, 
de voorstellingen in de bioscoop en als ik 
ouder ben in de schouwburg, ik ga weer 
geloven in de Sint en niemand kan mij 
dat afpakken.
Een vurige vriend van Sint Nicolaas, tot 
in december, ik ben er weer!!!!  

ZEKER.

Nota uit 1893

De aankomst op het Grote Kerhof in 1962



Centrumgarage
Op de Keizer 1
7411 TC Deventer
 0570 - 61 60 99
www.centrumgaragedeventer.nl

 in het centrum van Deventer   24/7 open   oplaadpunten  

’s avonds 
parkeren 

€ 0,50* 
per uur  

* met uitzondering 

van de koopavonden

Engestraat 2-4 Deventer

Echte Sinterklaas lekkernijen 
voor een heerlijk avondje 

vindt u natuurlijk bij Lentelink!

• Chocoladeletters
• Roomboter 

amandel staven

• Marsepein fi guren
• Gevulde speculaas

• Room borstplaat

En nog veel meer..

De Hipshop - Brink 21 7411 BR Deventer - Tel. 0570 745091
Ook ingang Roggestraat (achterkant van De Hip) 

www.dehipshop.nl
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Toen zij te oud werden om de mand nog langer 
te dragen koos de Sint twee opvolgers. “Maar”, 
aldus de goedheilig man, “ze moeten wel 
sprekend op de oude don José en de oude don 
Enrico lijken.” Dat was nog een hele zoektocht, 
maar uiteindelijk lukte het steeds weer om de 
juiste personen te vinden.

We slaan nu een paar eeuwen over en komen 
terecht in het Deventer van 59 jaar geleden. 
Daar deed de 15-jarige Joop Klomp als heraut 
‘optocht’ ervaring op, leek ook nog eens als 
twee druppels water op don José en wilde 
dolgraag mandendrager worden. Dus toen zijn 
voorganger er na tientallen jaren trouwe dienst 
mee stopte, was het eigenlijk niet meer dan 
logisch dat Joop zijn plaats innam. En dat doet 

hij tot op de dag van vandaag met heel veel 
plezier. Hij kreeg er tijdens zijn diensttijd in 
Duitsland zelfs verlof voor.
Henk van de Poll is inmiddels zo’n 15 jaar de 
enige echte opvolger van Don Enrico. En hij 
is minstens zo enthousiast als zijn collega. 
Bovendien worden zij breed gesteund door het 
thuisfront.

Aan beide heren de vraag: “Wat zit er nou 
eigenlijk in die mand?”
“Het boek van Sinterklaas, twee zakken 
strooigoed voor de Hoofdpiet, cadeautjes 
voor de kinderen die zijn opgenomen in het 
Deventer Ziekenhuis en alle kindertekeningen 
die de Sint op gaat hangen in zijn werkkamer 
in Spanje.” “Is dat alles?” “Hoezo?” “Nou, ik 

heb wel eens gehoord dat er meer in die mand 
zit.” Henk en Joop trekken hun onschuldigste 
gezicht en zwijgen. Maar Henk’s vrouw vraagt 
door: “En wat zou er dan wel in zitten?”
Ik vertel dat ik ooit in een heel oud boek heb 
gelezen dat in de mand altijd een fles leven-
selixer zit. Het magische drankje waar de Sint 
zijn hoge leeftijd aan te danken heeft. Maar 
onze mandendragers laten zich niet uit de tent 
lokken.

“Daar mogen wij verder geen mededelingen 
over doen”, zegt Joop. “Nog koffie?”, zegt 
Henk. Ik respecteer hun zwijgen, bedank ze 
voor de koffie en het interview en wens hen, 
dat ze nog heel veel jaren de mand en haar 
geheimen met zich mee mogen dragen.

Het geheim van de mandendragers
Sinds de mens het zich kan heugen wordt Sinterklaas 
vergezeld door twee mandendragers. Wij vroegen ons 
af: wie zijn dat en wat zit er in die mand? Nieuwsgierig 
als we zijn gingen we op onderzoek uit. En wat bleek? 
Het ging oorspronkelijk om twee Spaanse edelen.  
Don José en don Enrico. De mandendragers blazen even uit. 

Links Enrico Henk, rechts José Joop

De harde werkelijkheid: Marijke (38), moeder 
van Naud (6) vertelt haar verhaal …
 ‘7 jaar geleden lachte het geluk me toe: ik was 
hoogzwanger en kocht samen met mijn grote 
liefde Diederik een prachtig huis. Op mijn werk 
had ik net een stap terug gedaan om voor ons 
kindje te gaan zorgen én omdat ik bezig was om 
me om te scholen tot secretaresse.
Naud is nu 6 jaar en de afgelopen jaren waren 
zwaar. Vlak na de geboorte zijn Diederik en ik uit 
elkaar gegaan: hij werd verliefd op een ander… 
Ons droomhuis werd verkocht, de restschuld 
verdeeld en na wat omzwervingen wonen Naud 
en ik nu in een prima tweekamerapparte-
ment. Door mijn omscholing had ik te weinig 
praktijkervaring en lagen de banen niet voor het 
oprapen. Toch heb ik nu een baan gevonden en 
hoop ik mijn uren snel uit te kunnen breiden. 
Want het is elke maand een puzzel: om alle da-

gen een maaltijd op tafel te kunnen zetten, om 
kleding of schoenen via Marktplaats voor Naud 
aan te kunnen schaffen, maar ook om hem zo 
nu en dan wat extra’s te kunnen geven. Dat wij 
het minder breed hebben dan zijn klasgenootjes 
ziet hij inmiddels heel goed. ‘Waarom heb ik 
geen fiets?’ vraagt hij weleens. Geldzorgen 
zijn stressvol. Ik heb slapeloze nachten als de 
wasmachine een raar geluid maakt… Een gro-
te(re) uitgave kan ik me echt niet veroorloven. 
En de decembermaand is extra confronterend. 
Afgelopen jaren bestond pakjesavond voor 
Naud uit het zetten van zijn schoentje, waar ik 
een snoepje en een kleinigheidje in kon doen. 
Dit jaar zal niet veel anders zijn, als er geen 
onverwachte uitgaven op mijn pad komen in de 
tussentijd tenminste. Maar waar ik nog meer 
tegenop zie? 6 december. Naud zit nu in groep 
2 en zal het verschil met zijn klasgenootjes nog 

meer ervaren. Helemaal wanneer zij de dag na 
pakjesavond, die 6e december, hun mooiste 
cadeau mee naar school mogen nemen. Mis-
schien kan ik hem beter ziek melden die dag…’

Nationaal Fonds Kinderhulp
Kinderhulp zet zich breed in voor kinderen in 
armoede. De hulp die geboden wordt, is heel 
duidelijk en vaak tastbaar. De ondersteuning 
is kindgericht, bijvoorbeeld een fiets om naar 
school te gaan, zwemles, een dagje uit of een 
cadeautje van de Sint. Kinderhulp levert ook 
bijdrages aan projecten gericht op participatie 
en het creëren van bewustwording over (de 
gevolgen van) armoede onder kinderen en jon-
geren. Alles om de volwassen zorgen van deze 
kinderen te vervangen voor een glimlach en ze 
te helpen bij hun ontwikkeling. 

Deventer is helaas geen uitzondering
Volgens de meest recente cijfers leeft 1 op de  
9 kinderen in armoede, dat zijn er 398.000 in  
totaal. Zo’n 3.000 daarvan groeien op in  
Deventer. Kinderhulp is er voor kinderen van  
0 tot 21 jaar, die nergens anders terecht kunnen 
voor (financiële) hulp. Gemiddeld ontvangt 
Kinderhulp 1.155 hulpverzoeken per maand. 
Deze aanvragen komen vanuit maatschappelijke 
organisaties, zoals wijkteams, Centrum Jeugd 
en Gezin, voedselbanken en opvangcentra. In 
Deventer staan er 28 organisaties geregistreerd 
die aanvragen kunnen indienen. 

Het bieden van hulp is alleen mogelijk dankzij 
al onze donateurs, (collecte-)vrijwilligers en 
bedrijvensponsors. Ook helpen?  
Kijk op www.kinderhulp.nl hoe je kunt helpen! 

1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Een onbevangen jeugd of een sociaal vangnet ken-
nen ze niet, volwassen zorgen wel. Niemand die een fiets voor ze koopt als deze kapot gaat of helpt met 
schilderen van hun kamer als ze het huis uitgaan. Ze slaan verjaardagen en feestdagen over, lopen in de 
winter nog in dunne zomerkleren en kennen de magie van pakjesavond niet… Nationaal Fonds Kinderhulp 
is er voor deze kinderen. Want meedoen met leeftijdgenootjes en erbij horen, dat gun je toch ieder kind?

Nationaal Fonds Kinderhulp
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Hoe verdrietig het ook is, afscheid nemen hoort bij het leven. Nabestaanden 
dragen de herinnering aan dit afscheid voor altijd met zich mee. Hoe fi jn is het 
dan als het allemaal goed verloopt en het afscheid op een warme, bij uw dierbare 

passende, manier plaatsvindt? Branderhorst Uitvaartzorg helpt u hierbij. 

Neem gerust contact op! Ik sta dag en nacht voor u klaar.

Maroesjcha Branderhorst
t: 06-411 700 06   w: www.branderhorst-uitvaartzorg.nl

WAAR U OOK VERZEKERD BENT, IK STA U GRAAG BIJ.

Een goed 
afscheid is 
een geschenk 
voor het leven.
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Wanneer u een auto huurt wilt u dat zorgeloos kunnen doen. U wilt er van op 

aan kunnen dat de juiste auto klaar staat en dat vooraf duidelijk is waar u aan 

toe bent. Wij verhuren auto’s in alle soorten en maten, kleuren en smaken, 

voor één auto of een wagenpark. Voor een dag, week, maand of jaar.

Mobiliteit, 
goed 
geregeld!

WWW.INQAR-VANDERBIJL.NL
Tel. 0570-665995

Wanneer u een auto huurt wilt u dat zorgeloos kunnen doen. U wilt er van op aan 
kunnen dat de juiste auto klaar staat en dat vooraf duidelijk is waar u aan toe bent. 
Wij verhuren auto’s in alle soorten en maten, kleuren en smaken, voor één auto of 
een wagenpark. Voor een dag, week, maand of jaar.



Die oma is trouwens nog zeer vitaal. “Met 
plezier kom ik voor de Deventer intocht om vijf 
uur’s morgens m’n bed uit. En als we dan on-
der de Wilhelminabrug doorvaren en je ziet al 
die duizenden mensen op de kade staan, nou, 
dat is kippenvel hoor. Geweldig!
En dan al die kinderen. En weet je wat ik ook 
zo leuk vind? 
Die kleine pietjes.

Je weet toch wel dat elk jaar een andere 
school drie pietjes mag leveren?” Ja, dat weten 
we. Marga komt binnen met koffie en lekkere 
zelfgebakken cake.

Oma gaat verder: “ik ben natuurlijk niet altijd 
een Oma Piet geweest, maar ik heb me van 
kinds af aan altijd goed vrij kunnen en durven 
bewegen. Misschien omdat ik uit een familie 
kom waar veel toneel werd gespeeld. Dansen 
vond ik ook altijd geweldig.  

Dus toen Sint mij vroeg om met hem mee te 
gaan naar Deventer heb ik direct “Ja” gezegd. 
Zo leuk in die open Volkswagen.

Ze laat een speciaal door haar gemaakte Oma 
Piet tas zien. “Daar zit o.a. mijn naaigerei in. 
Garen, naalden, veiligheidsspelden. Altijd han-
dig als er tijdens de intocht iets kapot gaat.”
Opa Piet, met zijn wandelstok met fietsbel is 
in Spanje gebleven, waar hij les geeft aan de 
Hogere Pieten School (de HPS). “Maar”, aldus 
oma, “op 1 december zijn we er allebei weer 
bij. En wat ons betreft gaan we nog jaren door.”
Nou, wat ons betreft ook.

Interview met Oma Piet
Wie is toch die vrolijke Oma Piet die al jaren deel uit maakt van de Deventer 
Sinterklaasintocht, vroegen wij ons af. Welnu, een tijdje geleden kregen 
we haar te spreken. Ze komt namelijk altijd twee maanden voor de intocht 
een weekje naar Deventer om de speculaas- en pepernotentest te doen en 
logeert dan bij Jo en Marga Lorijn. Dat schijnt ergens nog verre familie te 
zijn, want dat zijn net zulke Sinterklaasfans als Oma Piet. Jo heeft jarenlang 
als lid van de vrijwillige politie de aankomst van Sint aan de Kapjeswelle 
in goede banen geleid en Marga koopt de speculaas en de pepernoten in. 
Die kunnen dan bij haar thuis in alle rust geproefd en gekeurd worden. Ook 
bewaart ze het fraaie maatkostuum van Oma Piet, zodat ze dat niet mee 
hoeft te sjouwen uit Spanje.

Oma Piet geniet!
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Wat onze klanten zeggen over ons

“Deze behandeling werkt en ik zou het iedereen 
aanraden.”

“Voor het eerst ging ik deze zomer weer in bikini 
zonder parero naar zee.”

“Je wordt erg goed geholpen, ze zijn vriendelijk 
en behulpzaam.”

“Het meest geweldige vind ik dat mijn huid zo 
mooi strak is. Echt amazing!”

“Gelijk na de proefbehandeling was ik in totaal 
al 12 cm kwijt!”

“Ik ben inmiddels al 14 kilo kwijt en dat heel 
makkelijk.”

Simpel, Snel, Slank!

3 maanden 

-20 kilo 
arrangement
WAT/HOE/KOSTEN? 
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Informeer bij jouw 
Easyslim.nu
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Easyslim.nu is een afslankstudio waar je 
met behulp van een gepatenteerd en 

geavanceerd apparaat plaatselijk afslankt 
en spieren opbouwt.

Door middel van behandelingen wordt door ultra-
sound vet uit de vetcel gehaald. Tegelijkertijd 

worden middels elektrostimulatie spieren opge-
bouwd. Hierdoor wordt cellulite minder en de huid 

weer strak. 

Afslanken was nog nooit zo easy en leuk! 
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24 december zijn wij extra open 
vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur.

Holterweg 57, Colmschate
0570-651 101

24 december zijn wij extra open 
vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur.

Holterweg 57, Colmschate
0570-651 101

Holterweg 57
Colmschate

0570 - 651 101

Doek 341x176 miqa loves Battum.indd   1 20-10-17   10:00

Doek 341x176 miqa loves Battum.indd   1 20-10-17   10:00

MIQA

UW TRANSPORT SPECIALIST UIT DEVENTER 

       Dagelijks vertrek van en naar: 
• Scandinavië (24 tot 72 uur)  
• Groot-Brittannië (24 tot 48 uur)  
• Duitsland (24 tot 48 uur)  
• Frankrijk (24 tot 48 uur) 
• Benelux (24 uurs distributie) 
• Roemenië (72 uur) 

       Waarom Vos Transport?  
• Beloond met de Lean and Green Star 
• SQAS assessed 
• ISO 9001 gecertificeerd  

     
• Snelste doorlooptijden  
• Strategisch gevestigd in Deventer, Ittervoort 

en Groningen.  
   
 

www.vostransportgroup.com 

       Overige diensten: 
• Verwarmd transport  
• ADR Transport 
• Warehousing 
• HACCP gerelateerd vervoer 

TEL: 0570-678989 

Brink 28  |  0570-610797  |  7411 BS Deventer

Welkom Sinterklaas 
namens

Amber Hof 
Smeenkhof 10, 7429 AX Colmschate  

Tel.: 06 151 68 186
amber.salonedibellezza@gmail.com

Kwaliteit, vakmanschap en passie 
bij Salone di Bellezza...
...daar staat Salone di Bellezza voor. 

Mijn naam is Amber Hof en ben gediplomeerd schoonheidsspecialiste. 
Mijn salon is gevestigd in het pand van Fitland Deventer. 

Hier kunt u als klant in een rustige en ontspannen sfeer genieten van
persoonlijke aandacht en een heerlijke behandeling. 
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Sommige uit 1654 (Sinterklaas, dat ik een vrij-
er, jonk en kloek mag krijgen, die mij voldoet), 
andere, nog ouder, kunnen we rangschikken 
onder de gregoriaanse hymnes over de heilige 
Sint Nicolaas. Weer andere zijn improvisaties 
op de maan die door de bomen schijnt en de 
stoomboot die Jan vanaf zijn ‘speel’ plaats in 
de toren ieder jaar weer aan ziet komen.

Het oudste carillion
Voor hem als beiaardier is de Sinterklaastijd 
letterlijk en figuurlijk een van de jaarlijkse 
hoogtepunten. Het is dan ook niet niks, dat De-
venter klokkenspel. Het hangt er al vanaf 1647 
en een klok stamt zelfs nog uit 1613.
Revius dichtte er bij het overlijden van de toen-
malige organist en beiaardier Claude Bernart 
over: ‘Het orgel is een beeld van het leven hier 
beneden.
Veel pijpen staan d’r in verdeeld in haar gele-
den. Een ieder heeft zijn plaats, een ieder zijn 
geschrei: Zo is de staat en praat der mensen 
velerlei.’

Deventer heeft momenteel de oudste Hemony-
beiaard ter wereld. De bronzen klokken daar-
voor zijn destijds gegoten door de gebroeders 
Hemony. En dat waren bepaald niet de minsten 
in hun vak. In totaal bouwden zij 51 klokken-
spellen. Maar ook de beelden van het paleis 
op de Dam zijn voorbeelden van hun gietwerk. 
Terecht dan ook dat in onze hoofdstad een 
straat naar hen genoemd is.

De blinde beiaardier
Uiteraard zijn er in de loop der jaren diverse 
klokken bij gekomen, maar de historische 
klanken van de gebroeders maken nog altijd 
deel uit van het o zo fraaie grote geheel. Dat 
die klanken zo fraai zijn is vooral te danken 
aan onze 17e eeuwse blinde beiaardier Jonker 
Jacob van Eyck. Afkomstig uit Utrecht. Hij 
beschikte over een fabelachtig gehoor en kon 
daarom de klokkengieters uitermate nuttige 
adviezen geven. Zijn neef Constantijn Huygens 
bericht daar in een van zijn brieven nog over.
Prachtig om te zien, al die oude mechanieken, 

waaronder een door de Deventer ijzergieterij 
Nering Bögel in 1866 gemaakte draaitrommel, 
voorzien van 27216 handgeboorde gaatjes.  
1.40 meter in doorsnee en meer dan 2 meter 
lang. Het lijkt wel een super speeldoos. Maar 
dan één waar een technicus in moet kruipen 
om de zaak met behulp van een sleutel zoda-
nig af te stellen dat het juiste lied weerklinkt. 
Nu draait de trommel op een electromotor, 
vroeger werd het tandrad mechanisme in be-
weging gezet door middel van gewichten.
Jan Achterkamp neemt speciaal voor ons 
even plaats achter het klavier dat zijn hand-en 
voetbewegingen omzet in de rijke bronzen 
klanken van een oude ode aan hem die we toch 
wel de beschermheilige van onze stad mogen 
noemen.

En dat is natuurlijk de man waar de Bergkerk 
naar genoemd is... juist ja, Sint Nicolaas.

Beiaardier Jan Achterkamp:

Sinterklaas is voor mij een hoogtepunt
De Sint is weer in het land. Dat zie je op tv, in etalages en aan 
straatversiering. En je hoort het vanaf de Lebuinustoren.  
Daar, boven in die toren, onder de koepel van Hendrik de Keyser, 
bespeelt onze stadsbeiaardier Jan Willem Achterkamp het carillion 
en strooit zo over Deventer een keur van Sinterklaasliedjes uit.

Beiaardier Jan Achterkamp kijkt 
vanaf de toren uit over de IJssel

De snoepfabriek 

Als op een dag iemand voor de deur staat met de vraag 
of hij in de snoepfabriek nieuwe pepernoten mag gaan 
bakken voor Sinterklaas, is het maar de vraag of de 
familie Soet hem binnenlaat in de snoepfabriek...

Evenals de afgelopen elf jaar, produceert Het  
Theaterschip ook deze Sinterklaasperiode weer een 
voorstelling voor de kinderen van groep 1, 2 en 3 van 
het basisonderwijs in de Gemeente Deventer. Voor deze 
voorstelling werkt Het Theaterschip samen met de 
opleiding Deltion Artiest uit Zwolle.

Op 28, 29 en 30 november en 3 en 4 december zullen, 
in totaal, 15 voorstellingen gespeeld worden voor de 
jeugd van 4 tot 8 jaar. Veel kinderen in Deventer zullen 
de pietenvoorstellingen vanuit school met hun klas 
bezoeken. Voor de kinderen die niet met de klas naar 
de voorstelling gaan is op woensdag 28 november 
een vrije voorstelling gepland. Kaarten voor deze vrije 
voorstelling zijn te bestellen via www.theaterschip.nl 
of, als de voorstelling niet uitverkocht is, aan de deur te 
verkrijgen.

Mocht u als school naar één van de voorstellingen  
willen komen, dan kunt u contact opnemen via  
info@theaterschip.nl.

Op een geheime plek, weggestopt achter een groot en hoog hek, ligt de snoepfabriek 
van de familie Soet. Het is een oude snoepfabriek waar al jaren de aller-lekkerste 
snoepjes van de hele wereld worden gemaakt. Nog nooit heeft iemand buiten de 
familie Soet de fabriek binnen mogen komen. 



Samen ruimen we ook 
de pepernoten op!

www.deventerschoonfamilie.nl Sint vindt Hollandia kinderfietsen 
bij de vakhandel  en op 
www.hollandiafietsen.nl/webshop+
+ uitlevering webshop via de vakhandel

EEN    FIETS 
PAST IN JE 
SCHOENTJE!

Royal Fame Jr
20 inch (5-8 jr)

24 inch (8-10 jr)

26 inch (10-13 jr)

10% 
KORTING!

BOREELPLEIN 52 - 7411 EH DEVENTER
INFO@YUMEDEVENTER.NL
WWW.YUMESUSHI.NL

v

CURVES DEVENTER OOST/CURVES DEVENTER CENTRUM 
0570-517074/0570-210277 | Piet van Donkplein 1/Diepenveenseweg 159 

OPEN 
DAG
OPEN 
DAG

is de nieuwe naam van AOC Oost & Groene Welle.

Haal je beste binnenste buiten

� Zwolle 
� Doetinchem
� Deventer
� Almelo

Meer informatie? 
www.mbozone.nl

23 november
15.00 - 21.00 uur

ZONE_COLLEGE_20184063_Advertentie-Open-dag-mbo_181101.indd   1 01-11-18   13:44

MBO
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Interviews met 
bijzondere pieten

DE INPAK PIET
Ik weet nog goed 
hoe ik in dienst van 
Sinterklaas ben 
gekomen. Ik werkte 
in de beste boekwinkel 
van Madrid. Ik adviseerde 
de klanten over boeken en 
schrijvers en ik las zelf ook veel en 
graag. Maar het mooiste vond ik toch het in-
pakken van het boek dat iemand gekocht had. 
Daar zocht ik dan een mooi, bijpassend pak-
papier bij. Roze met hartjes voor een liefdes-
roman. Donkerrood met gouden strepen voor 
een avonturenverhaal en voor de kleintjes iets 
met beertjes, eendjes of vrolijke zonnetjes.
Op een dag kwam de Hoofd Piet van Sinter-
klaas bij ons in de winkel en zag me inpakken. 
Een week later kwam hij terug met de vraag 
of ik niet voor de Sint wilde werken. Die kon 
wel een nieuwe Inpak Piet gebruiken, want de 
oude ging met pensioen. Ik heb onmiddellijk 
‘Ja’ gezegd, want werken voor de beste brave 
Sint, wie wil dat nou niet. En ik heb er geen 
dag spijt van gehad. Het is stevig doorwerken, 
maar heel gezellig en ontzettend leuke colle-
ga’s.
Sta ik nou de hele tijd cadeautjes in te pakken? 
Nee hoor. Ik koop ook alle pakpapier in en 
bestel over de hele wereld strikjes en lintjes 
en naamstickers.
Ik heb ook nog twaalf Pieten onder mij die 
me helpen. Eigenlijk ben ik dus een soort van 
Hoofd Inpak Piet.
Tegen de tijd dat we naar Nederland gaan is 
het altijd razend druk.
Als iemand mij dan vraagt of ergens een 
blauw, een geel of een groen papiertje om 
moet zeg ik wel eens: ‘Inpakken en wegwezen 
dames.’ Nou, ik hoop dat iedereen blij is met 
zijn of haar cadeautje. Weet in elk geval één 
ding zeker: het is met zorg en liefde ingepakt.

DE HOOFD 
PEPERNOTENPROEF 
PIET
De mensen vragen 
me wel eens hoe je 
Pepernotenproef Piet 
wordt. ‘Door veel te 
proeven’, antwoord ik 
dan. Maar daar ben je 
er natuurlijk niet mee. Om te 
kunnen proeven moet je proeven 
kunnen. Johan Cruijff zou het gezegd kunnen 
hebben. Nou heb ik het voordeel dat ik de zoon 
van een banketbakker ben. En niet zomaar 
een, maar de beste van heel Spanje. Dat be-
tekent niet dat ik als kind de hele dag koekjes 
en taartjes at, maar wel dat mijn vader mij al 
vroeg leerde wat smaak was. Dan legde hij 
twee banketstaven voor me neer en zei: ‘Proe-
ven m’n jongen en zeggen wat je ervan vindt.’ 
Als ik dan zei dat ik ze allebei even lekker vond 
werd hij niet boos, maar zei: ‘Onmogelijk. In 
die ene zit amandelspijs, in die andere bruine 
bonen pulp. Opnieuw!’ En hij had gelijk. Hoe 
meer ik proefde, hoe vaker ik ontdekte wat 

echt lekker was. Zo werd ik in de loop der 
jaren een soort smakendeskundige.
Begin 1999 nam mijn broer de zaak van mijn 
vader over. Omdat wij al jaren aan Sinterklaas 
leverden werd ik toen door de Sint benoemd 
tot Hoofd Pepernotenproever. Een heerlijke 
baan. Nou proef ik niet alleen pepernoten,
maar ook boterletters, chocoladeletters, mar-
sepein, speculaas en nog veel meer. Steeds 
kleine hapjes en veel tanden poetsen, want 
ik heb een prima gebit en dat wil ik graag zo 
houden. Ik wens iedereen een heel gezellig en 
vrolijk en...smakelijk Sinterklaasfeest.

DE MANUS  
VAN ALLES PIET
Mij zul je, net als een 
aantal van mijn colle-
ga Pieten niet in Ne-
derland tegenkomen. 
Ik ben er ooit wel eens 
geweest, maar dan op 
vakantie met mijn vrouw 
en kinderen. ‘Zijn Pieten dan 
getrouwd?’ hoor ik u zeggen. Ja. 
De meesten wel. Waar denkt u dat de jonge 
Pietjes vandaan komen? Niet uit de
boerenkool of de paella. 
Ik heb toen we in Nederland waren ons gezin 
ook Deventer laten zien. Ik herinner me die 
mooie oude binnenstad nog heel goed. We 
hebben daar ergens heerlijke ijsjes gegeten en 
overnacht in een B&B in een historische buurt. 
De naam is me ontschoten. Het was iets met 
‘berg.’
‘Berghalfuur’ of zoiets.
Maar als Sinterklaas richting Nederland gaat 
blijf ik in Spanje. Daar is van alles te doen 
voor mij. Ik ben niet voor niks de Manus van 
alles Piet. Ik doe dan allerlei kleine reparaties, 
smeer de deurscharnieren, poets het tafelzil-
ver en de schoenen van de Sint, lap de ramen, 
maak de open haard schoon, controleer het 
hang- en sluitwerk en vervang de mottenbal-
len in de kleerkasten. 
Ik zorg er ook voor dat alle doucheputjes weer 
schoon worden en dat er voldoende washand-
jes in huis zijn. Dat doe ik niet alleen. Mijn 
zoons en dochters en mijn lieve vrouw helpen 
mij daarbij. ‘Want”, zo zeg ik altijd maar,  
“alleen kun je niks, samen kun je alles.”  
Fijne Sinterklaas gewenst.

DE OUDSTE PIET
Ooit begonnen als 
Jongste Piet.
Tjonge, tjonge, wat 
heb ik veel meege-
maakt. Ik herinner 
me nog dat we in 
Deventer aankwamen 
vlakbij een spoorbrug. 
Daar gingen we dan een huis 
binnen om ons wat op te warmen. 
De heer Bolkestein of Bolkenstein was toen 
burgemeester. Een aardige man. Sint kreeg in 

dat huis altijd een versterkend drankje. Daar 
hield hij helemaal niet van, maar weigeren 
vond hij onbeleefd.
Ik was nog jong en durfde alles. Handstandje 
op een dakkapel? Geen probleem. Ik fietste 
toen op zo’n fiets met één wiel. Daar had ik 
altijd veel succes mee, tot ik een keer, volgens 
mij op de Zandweert, onderuit ging.
Het was die dag spekglad en ik kwam lelijk ten 
val. Maar dat heeft me er nooit van weerhou-
den om weer op die fiets te stappen. Koord-
dansen kon ik ook.
Steltlopen? Ik was er kampioen in. Dat heb ik 
tot m’n zestigste volgehouden.
Toen brak ik een been bij een val van een 
ladder en ben ik het rustiger aan gaan doen. 
Ik werd souschef van het speelgoedpakhuis. 
Daarna heb ik nog jaren gewerkt in de stallen 
en de kasteeltuin.
Nu ben ik 89, geeft nog les en kom elk jaar 
graag naar Nederland.
Ik plak een band, zet thee en koffie en geniet 
van alles wat het leven mij nog te bieden 
heeft. En als ik dan in de tuin dan zit, onder de 
palmen met in de ene hand een koel zomer-
drankje en in de andere een stukje banket, dan 
is dat best nog wel de moeite waard. Zo noem 
ik mezelf dan ook; de Best Nog Wel De Moeite 
Waard Piet.

DE JONGSTE PIETEN 
(EEN TWEELING)
Hallo. Wij zijn de 
jongste Pieten en 
wij moggen nog niet 
mee naar Nederland. 
Dat vinden wij niet 
leuk, want onze vader 
en moeder komen altijd 
tuis met hele entoesjaste 
verhalen. Wij krijgen dan altijd wel 
kadootjes, zoals Deventer koek en spannende 
boekjes, maar het liefst willen we mee met de 
stoomboot.
Lekker gek doen, pepernotten strooien en 
pakjes uitdelen. Dan zegt onze vader altijd: 
‘Toen ik acht was, mogt ik ook nog niet mee. 
Jullie moeten nog zeven jaar wachten.’ Zeven 
jaar, dat is een eewigheit. Opa en oma, die 
op ons passen, zeggen dat die zeven jaar zo 
voorbij zijn, maar die zijn oud en vroeger was 
alles anders.
We zitten al wel op Nederlandse les en dat 
gaat best wel oké. Soms dromen we zelfs in 
het Nederlands. Zoals laatst, toen we droom-
den dat we door Deventer liepen en iemand 
ons vroeg waar de Waag was. ‘Die kant op tot 
u bij de Brink komt.’ Zeiden wij allebei tegelijk. 
Knap hè? Vooral omdat wij nog noit in Deven-
ter zijn geweest. 
Mama heeft trouwens wel twee super hele 
mooie Pietenpakken voor ons gemaakt. Paars 
met een swarte broek en een rode muts met 
echte struisveren. Gaaf hè? Wij heeten nu nog 
Carlos en Isabella, maar als wij over zeven jaar 
in Deventer komen, moggen jullie ons gewoon 
Piet en Piet noemen. Dag allemaal en groetjes 
uit Madrid van ons.

Deze interviews zijn in de zomer van 2018 afgenomen door onze speciale verslaggever in Spanje.



surprise!
leuke cadeaus voor een 
klein prijsje
daarom is het goed

Het Goed kringloopwarenhuis  
Harderwijkerstraat 25, Deventer
     Het Goed Deventer, (0570) 62 49 64 
www.hetgoed.nl
     Het Goed Deventer, (0570) 62 49 64 

Holterweg 85 - Deventer - Tel. 0570-65 69 44 • Larenseweg 51 - Lochem - Tel. 0573 - 25 13 34

www.wolterskeukens.nl Let op! Badkamershowroom alleen in Deventer

Wolters 
Keuken en Bad 
voor totale 
ontzorging!

 Uw wensen: Onze zorg!!

 Demontage 
 Afvoeren puin 
 Installatiewerk 
 Stucen 
 Sauzen 
 Tegelen 
 Montage keuken/badkamer 
 Aansluiten keuken/badkamer 
 Montage vloeren 
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keuken en bad

SLAGTER
Groningerstraat 9  |  7418 BX Deventer

Tel. (0570) 63 26 05  |  www.ad-autobedrijfslagter.nl

Al ruim 10 jaar trotse hoofdsponsor

SLAGTER
Groningerstraat 9  |  7418 BX Deventer

Tel. (0570) 63 26 05  |  www.ad-autobedrijfslagter.nl

Al ruim 10 jaar trotse hoofdsponsor
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2x
cadeaubon  
t.w.v. e 50,-  

te besteden bij

1x knippen, 
wassen  

en drogen

1x wimper-
lifting

t.w.v. e 39,95

1x auto voor 
heel weekend

2x Diner  
voor twee!

Waspas
t.w.v. e 25,-

Cadeaubon
t.w.v. e 25,-

Lunch/dinerbon 
van Hotel Huis 

Vermeer
t.w.v. e 50,-

GRATIS
1x Hetty 
1x Henry
kinder-

stofzuiger

2x Kinder-
zonnebril

1 minuut
GRATIS 

winkelen bij 
Joffrey ter Horst

1 maand  
GRATIS 
sporten

5x koffie- of  
theepakket
t.w.v. e 12,-

1x Diner  
voor twee!

Boodschappen-
pakketpas  

t.w.v. e 100,- 

2x GRATIS  
accessoireset

5x een
amandalstaaf

5x
GRATIS 

APK

5x GRATIS 
voetbal

20x GRATIS 
powerbank
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Groningerstraat 9  |  7418 BX Deventer

Tel. (0570) 63 26 05  |  www.ad-autobedrijfslagter.nl

Al ruim 10 jaar trotse hoofdsponsor
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Lunch voor 
twee personen

Kinderfiets 
van BigBicycle

130 jaar

Eerlijk en heerlijk brood 
van de echte bakker

Winnaar van:

www.kia-vanmossel.nl

Zowel GT-Line als X-Line voorzien van o.a. 
 1.0 Turbo motor met maar liefst 100pk!  Bluetooth connectiviteit met stuurwielbediening
 Climate control  Digitale radio (DAB+)  16” lichtmetalen lichtmetalen velgen
 7” full map navigatiesysteem met achteruitrijcamera  Privacy glass  Stoelverwarming vóór
 Stuurwielverwarming  5 zitplaatsen

Je rijdt al een Picanto vanaf: € 11.895,-
Private Lease vanaf: € 189,-

Pittige uitvoeringen tegen pikante prijz
en!

+ jubileumcheque

    € 250,-

154 stuks 

speciaa
l 

ingekocht

OP = OP

X-LINE

X-Line pack: Speciale bumpers met 
zilverkleurige skidplates  Dubbele uitlaat
 Zwarte panelen rondom wielkasten
 Aluminium pedalen  D-shaped stuurwiel

Van € 19.995,-
Nu voor € 17.895,-

GT-LINE

GT-Line pack: Sportieve bumpers
 Side skirts  Dubbele uitlaat

 Aluminium pedalen  D-shaped stuurwiel

Van € 19.395,-
Nu voor € 17.295,-

Gem. brandstofverbruik: 3,9 – 5,4 l/100km, 25,0 – 18,5 km/l. CO2-uitstoot: 89 – 124 g/km. Genoemde acties en bijbehorende consumentenprijzen zijn geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Picanto met uiterste 
kentekenaanvraag op 27-12-2018 en uiterste registratiedatum op 31-01-2019. Genoemde prijzen zijn incl. kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de 
nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijzen zijn excl. metallic lak t.w.v. € 495,-. Private 
lease-aanbiedingen via Kia Autolease. Het betreffen producten gecertificeerd door Stichting Keurmerk Private Lease. De getoonde prijzen zijn, tenzij anders weergegeven, vanaftarieven gebaseerd op een looptijd van 
48 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar en ten minste 6 schadevrije jaren. Deze actie is geldig t/m 27-12-2018. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond 
model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Daarnaast kunt u ons ook vinden in:
- Amersfoort Maanlander 12 T. 033 – 48 01 212
- Harderwijk Lorentzstraat 25 T. 0341 – 745 660 
- Hengelo Höltersweg 30 T. 088 – 08 70 120
- Zwolle Oude Meppelerweg 2 T. 088 - 08 70 160

Van Mossel Kia Apeldoorn
Oude Apeldoornseweg 40B, T. 055 - 36 82 840
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CURVES DEVENTER OOST/CURVES DEVENTER CENTRUM 
0570-517074/0570-210277 | Piet van Donkplein 1/Diepenveenseweg 159 
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WA SSEN

ECHT
SCHOON

PL ATINA
VOOR 
GOUD

Rostockstraat 2, Deventer - Industrieterrein Kloosterlanden - 
7 dagen per week geopend

voor € 14,50

van € 17,50

www.hypotheker.nl

Hoor wie klopt daar kinderen, 
hoor wie klopt daar kinderen, 
hoor wie tikt daar zachtjes tegen 
het raam.. het is de JAZEKER Sint! 
Hij is in Deventer aangekomen en 
dat moet gevierd worden!

Facebook winactie
Raad het aantal pepernoten in de 
pot.

Op Facebook hebben wij een 
bericht met een foto van een pot 
met pepernoten gedeeld. Denk 
jij te weten hoeveel pepernoten 
er in die pot zitten? Doe dan mee 
met deze winactie! Je maakt kans 
op een lunchbon t.w.v. €40,- te 
besteden bij een mooi restaurant 
in Deventer. De winnaar krijgt 
bericht via Facebook en kan de 
prijs ophalen bij onze vestiging in 
Deventer.

Wat moet je doen?
1.Reageer onder het bericht 
2.Like onze Facebookpagina
3.Deel het bericht (openbaar)

Kleurplaat winactie:
Win het woord JAZEKER in 
chocoladeletters.

Heb jij de kleurplaat hiernaast 
al gezien? De Sint is ontzettend 
benieuwd hoe mooi jullie deze 
kunnen maken. Dit mag met 
alles wat jij leuk vindt. Denk aan 
potloden, stiften, verf, glitters, 
veertjes, krijgt: hetgeen waarmee 
jij denkt een leuke prijs te kunnen 
winnen.  

Stuur de tekening vóór 3 
december 2018 op naar De 
Hypotheker Deventer of doe hem 
bij ons door de bus. De Sint kiest 
uit alle inzendingen de mooiste 
kleurplaat uit. De winnende 
kleurplaat krijgt het woord 
JAZEKER in chocoladeletters, om 
te delen.

Ook voor degene die goede 
tweede is geworden, is er een 
prijs. Hij of zij krijgt de eerste 
letter van zijn of haar voornaam 
in chocolade. De Sint is erg 
benieuwd naar de creativiteit in 
Deventer, dus doe je best. 

Tip: vergeet niet je naam, leeftijd 
en telefoonnummer op de 
kleurplaat te vermelden!

De Hypotheker Deventer 
viert Sinterklaas met diverse 
winacties

Deventer 
Pikeursbaan 
(0570) 61 10 09
      

      

Laurens Kunkeler
 De Hypotheker Deventer
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Onze najaarscollectie komt weer  
geleidelijk binnen. 

 
trendy merkkleding in prachtige kleuren. 

Wandel binnen, de koffie staat klaar! 

 

kapsalon· greath lengts ·  permanente make-up · mediceuticals · beauty · microdermabrasie · microneedling ·  massage ·  
pedicure · manicure · shellac ·  visagie · wimperextensions · Icurl · afslanken · kleding · tassen · sieraden 

SCHALKHAAR   Timmermansweg 33 (0570)-636736    ·    DEVENTER   Andriessenplein 37   (0570)-514740 

 
NAZOMEREN 

 
na de vakantieperiode met veel zon kan uw 

haar wel een oppepper gebruiken. 
 

laat u adviseren door onze proffesionele  
kapsters en laat uw haar knippen en kleuren 

zoals u dat wil! 
 

Wij zien u graag in onze kapsalon  
 
 

VOLG ONS OP FACEBOOK EN INSTAGRAM    -     WWW.TOTAL-LOOK.NL     -    24/7 ONLINE BOEKEN 

- witgoed 
- keuken apparatuur
- audio / tv

- netwerk oplossingen                                    
voor beeld en geluid 

Oerdijk 23

0570 676555

BOREELPLEIN 52 - 7411 EH DEVENTER
INFO@YUMEDEVENTER.NL
WWW.YUMESUSHI.NL

Sinterklaas ziet  
ieder jaar  

weer scherp  
met een bril van

Karel de Groteplein 27
0570-624139

Roemar koffie & thee
vers gebrande koffie specials

en meer dan 100 soorten thee

Walstraat 45-51 Deventer

Brink 28  |  0570-610797  |  7411 BS Deventer

Welkom Sinterklaas 
namens

Puzzel
prijzen



WK Winter Weken

WINTERSE KORTINGEN
waar U warm van wordt….

Minimaal 10% korting op alle 
NIEUWE scooters uit voorraad!! 

25% korting op alle 
WINTERBANDEN!! 

Sale%
In de uitverkoop: 

helmen, uitlaten, handschoenen, 
koffers en nog veel meer!! 

al vanaf E 10,00 

Hunneperweg 5, 7418 EH Deventer, T. 0570- 611 659

t/m 31-12-2018

24/7

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m vrijdag 13.00 - 21.00 uur. Zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur.
Zondag onbemand. 24 uur onbemand geopend.

WWW.BLUESUN.NL

30% korting tegen inlevering 
van deze advertentie!

Sinterklaas ziet  
ieder jaar  

weer scherp  
met een bril van

Karel de Groteplein 27
0570-624139

Waar vind je het nog…?   (redactioneel gedeelte) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
   
                           

 
Een goudsmid die al 7 generaties lang gespecialiseerd is op het gebied van ontwerpen, 
vervaardigen, repareren en verkopen sieraden. 
 
Husselman goud- en zilversmederij vertaalt uw gevoel naar een handgemaakt sieraad.  
Een uniek en origineel sieraad maken, is één van de mooie kanten van het goud- en zilversmeden. 
Oude sieraden kunnen worden gemoderniseerd of omgesmolten als basis voor een geheel nieuw 
ontwerp. In ons atelier maken we alles op ambachtelijke wijze en met veel liefde voor het vak. 
Naast handwerk, leveren wij ook kant en klare gouden en zilveren colliers, parels, horlogebanden, 
batterijen, poetsmiddelen en andere juweliers aanverwante artikelen. 
 
Ben je benieuwd wat wij voor je kunnen creëren? Kom dan langs, de mogelijkheden zijn eindeloos! 
 
Volg ons via Facebook, Instagram en  www.goudsmid-husselman.nl 
Husselman goud- en zilversmederij  Lamme van Dieseplein 17 Deventer  tel. 0570-612683   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Advertentiegedeelte 

 
 
 
 
 
 
 

 

    Ontwerpen 

   Reparaties 
   Vermaken 
   Trouwringen 
   Colliers op maat 
   Rijgwerk 
   Diamant, edelstenen 

 
Lamme van Dieseplein 17 Deventer Tel. 0570-612683  

www.goudsmid-husselman.nl volg ons op Facebook en Instagram 
 

 
 

Goud en zilversmederij, reparatie-atelier
Lamme van Dieseplein 17 - 7411 LX Deventer
0570-612683 - www.goudsmid-husselman.nl

Uw uitvaartondernemer
voor Deventer
en omstreken

Diepenveenseweg 76, Deventer • info@hermanbakker.nl • www.hermanbakker.nl

0570 60 66 44 (dag en nacht bereikbaar)

Alexander IJsendorn

Harry Maalderink
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Foto: Harry Mulder

VRAAG 1 (Joris, 7 jaar)
Waarom vaart u altijd met Pakjesboot 12 naar 
Nederland? 
Sint: Beste Joris, die boot is de beste boot om 
mee naar Nederland te varen. Er kunnen heel 
veel pakjes in, er zijn goede hutten aan boord 
voor de pieten en mij en hij is reuze veilig en 
stabiel. Dus bijna niemand wordt er zeeziek op. 
En dat is wel zo prettig.

VRAAG 2. (Lies, 8 jaar)
Waarom hebben pieten altijd veren op hun 
pietenmutsen?
Sint: Goede vraag Lies. Ik moest het zelf ook 
even navragen bij de Kostuum Piet. Maar het 
heeft te maken met een hele oude traditie. Ooit 
was het mode voor mannen om je hoed of je 
muts met veren te versieren. En dat vinden de 
pieten en ik nog steeds mooi. 

VRAAG 3. (Bob, 5 jaar)
Gaat u ook wel eens naar de kapper?
Sint: Jazeker Bob, anders zou mijn baard nu 
op mijn schoenen hangen. Ook lang haar moet 
je goed bijhouden en daar is mijn Knip en Kap 
Piet een meester in.

VRAAG 4. (Marit, 7 jaar)
Doet u ook (nog) aan sport?
Sint: Reken maar Marit. Uiteraard rijd ik veel 
paard. Maar ook dagelijkse rek- en strekoefe-
ningen en een bescheiden spelletje badminton 
doe ik graag. Zo blijf je fit. En dat is op mijn 
leeftijd heel belangrijk.

VRAAG 5. (Lauren, 7 jaar)
Hoeveel pieten zijn er eigenlijk?
Sint: Tja, Lauren, daar vraag je me wat? Naast 
de vaste pieten hebben we ook nog een aantal 
hulp pieten in dienst en dan is er nog een team 
van vrijwillige pieten, die helpen gratis waar 
nodig. Dan hebben we club van gepensioneer-
de pieten, dus het juiste getal is moeilijk te 
geven. Ik schat zo’n tweehonderd, maar pin me 
er niet op vast.

VRAAG 6. (Jack, 6 jaar)
Wat is uw lievelingseten?
Sint: Beste Jack, dat is spaghetti met lekkere 
zeevruchten. Dat zijn garnaaltjes, mosseltjes 
en andere smakelijke schaal- en schelplekker-
nijen. Saladetje erbij en Turkse yoghurt met 
fruit na, dan ben ik dik tevreden. Maar ook de 
Nederlandse winterkost vinden de pieten en 
ik erg lekker. Boerenkool, zuurkool en hutspot 
gaan er bij ons in als koek.

VRAAG 8. (Babette, 7 jaar)
Wat is uw favoriete Sinterklaasliedje?
Sint: Lieve Babette, ik heb niet echt één 
lievelingsliedje. Wel een top drie. En dat zijn 
en blijven die goeie oude ‘Zie de maan schijnt 
door de bomen’, ‘Zie ginds komt de stoomboot’ 
en ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je 
knecht’. Daar worden wij altijd heel vrolijk van.

VRAAG 9. (Tom, 4 Jaar)
Hoe oud is Amerigo eigenlijk?
Sint: Leuke vraag Tom. De vorige Amerigo is 
nu dertig jaar en met pensioen. Mijn nieuwe 
Amerigo is zeven jaar en komt dit jaar voor de 
eerste keer mee naar Deventer.

VRAAG 10. (Zoë, 6 jaar)
Heeft u het niet koud als u in Nederland bent?
Sint: Heel soms Zoë. Dan zet piet de verwar-
ming iets hoger of ik trek een extra warme 
mantel aan. Maar dat komt maar heel weinig 
voor. Weet je, als wij jullie allemaal weer aan 
de kade zien staan, dat is niet alleen hartver-
warmend, daar gaan wij allemaal een beetje 
van gloeien. En daarom alleen al kijken de 
pieten en ik weer uit naar onze aankomst in 
het mooie Deventer. Tot dan!

Kinderen vragen aan de Sint...



WIJ
WA SSEN

ECHT
SCHOON

PL ATINA
VOOR 
GOUD

Rostockstraat 2, Deventer - Industrieterrein Kloosterlanden - 
7 dagen per week geopend

voor € 14,50

van € 17,50

van

Brink 4  Deventer 0570-615264

€ 29,50/ 12,
50 *

FOTO OP FORMAAT 15x20 CM
IN KLEUR IN ONZE INLOOP STUDIO HEKKERT

* max 3 personen à 12,50  (2 personen 25,-  / 3personen 37,50) , digitale bestanden p/s 20,00

€

SNEL PORTRET
ACTIE

voor

                    DEVENTER 
                  1250 JAAR

Passie voor het werken met kinderen?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste 

gastouders!

Schurenstraat 8-A  |  7413 RA  DEVENTER

Ook de lijfarts
van Sinterklaas

werkt bij:

130 jaar

Eerlijk en heerlijk brood 
van de echte bakker

Nederlands Bakkerij Centrum

Gekeurd door:
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Nederlands Bakkerij Centrum
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Nederlands Bakkerij Centrum

Gekeurd door:
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Aanbieding is geldig t/m 5 december

Tegen inlevering van deze bon:

e 5,45
per stuk

Roomboter amandelstaaf
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BOS BV
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ATHMEN

Tel 0570-541582 / 06-22151602
www.Bosbathmen.nl - loonbedrijfbos@hetnet.nl

Voor al Uw werkzaamheden:

* Landbouw   

      * Grondverzet   

            * Gewasbescherming

                  * Bestrating
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Voor deskundig advies en alle bouwwerkzaamheden

info@hermanveldwachter.nl           www.hermanveldwachter.nl

Adres: Dorpsstraat 11
 7437 AJ Bathmen
Telefoon: 0570 543 020
 06 5393 5942
Werkplaats: Smeenkhof 11
 7429 AX Colmschate

Sinterklaas op de schone toer in Bathmen
Zondag 18 november komt de Sint met zijn pieten weer naar Bathmen. 
Om 13.30 uur arriveert de pakjesboot bij de Koersenbrug aan de 
Gorsselseweg. Daar heet Loco burgemeester Liesbeth Grijsen de 
goedheilig man welkom, waarna hij met zijn pieten koers zet naar 
Cultuurhuus Braakhekke. Kinderen tot en met groep vier kunnen 
de Sint daar een handje geven. Tegelijkertijd zijn er in Braakhekke 
verschillende activiteiten voor de kinderen rondom de intocht. De intocht 
van Sinterklaas wordt mogelijk gemaakt door de Verenigde Bathmense 
Ondernemers (VBO) en een groep van 25 enthousiaste vrijwilligers.

Ruim voordat de Sint zal aanmeren bij de Koersenbrug, zwerven er al 
pieten door Bathmen. Dit jaar is het thema van de intocht ‘Houd Bathmen 
schoon’ geïnspireerd door Schoon Familie en ook de pieten zullen hier 
zoals altijd een geheel eigen invulling aan geven. Wellicht met ondersteu-
ning van de Schoon Familie. Rond 13.15 uur komen deze pieten aan bij de 
Koersenbrug, waar al vanaf 13.00 uur genoeg te zien en te zingen is voor 
de wachtende kinderen. Met muzikale omlijsting door muziekvereniging 
Orpheus proberen de pieten bij de Koersenbrug van hun afval af te komen. 
Maar of dat goed gaat…?

De Sint heeft dit jaar 12 pieten meegevraagd naar Bathmen. Daar zijn ook 
pieten bij die dit jaar voor het eerst mee mogen. Zij kijken er erg naar uit 
om mee te mogen lopen in de optocht van de Koersenbrug, over de  
Gorsselseweg, via Boode, de Dorpsstraat, Molenstraat en Schoolstraat 
naar Cultuurhuus Braakhekke. Daar kunnen de kinderen vanaf ongeveer 
twee uur niet alleen de Sint een handje geven, maar ook een heus pieten-
diploma verdienen of met een piet op de foto gaan. Om 15.30 uur verlaten 
Sint en zijn pieten Braakhekke weer, om op tijd klaar te kunnen zijn om  
’s avonds de schoenen te vullen.

Twitter: @sintinbathmen
Facebook: www.facebook.com/sintinbathmen

KOOKWINKELBATHMEN.NL

LARENSEWEG 1 - BATHMEN - T 0570-541220

Le Creuset Rösle Wüsthof
Demeyere Magimix Bamix
Staub Kitchen Aid en meer 

sterke merkenGratis parkeren voor de deur

De maanden oktober en november 
zet Curves Deventer zich in  

voor de Sinterklaasbank

Waarom doen zij dit? 
Voor veel gezinnen in Nederland is ‘Sinterklaas’ helemaal 
geen feest vanwege persoonlijke financiële nood. De Sint 
gaat daardoor aan hun deur voorbij. Iets wat je als ouders 

maar moeilijk aan je kinderen kunt uitleggen… 

Die kinderen worden door de Sinterklaasbank blij gemaakt 
met een cadeau. Een cadeau dat zij zelf mogen kiezen 

waardoor de Sint elk kind blij kan maken. Wij gaan strip-
penkaarten verkopen in de club: 5x sporten voor 5 euro. 

Deze opbrengst gaat naar de Sinterklaasbank.
Wij hopen hiermee heel veel kinderen 
met Sinterklaas blij te kunnen maken!



Ongewoon goed  
onder nemen,  
gewoon doen

Ongewoon goed  
onder nemen,  
gewoon doen

Duidelijk en betrokken advies. Daar ligt onze 
kracht en uw kans om het verschil te maken. 
Wij zijn betrokken adviseurs die ervaring en 
visie meebrengen. Doelgericht op zoek naar 
kansen en inventieve oplossingen om samen 
succesvol te kunnen groeien.

 www.vanbraakaccountants.nl

Koningin Wilhelminalaan 22 
7433 CH Schalkhaar

0570-219100
schalkhaar@vanbraakaccountants.nl 

adres tel
mail

 
 
 

Onze najaarscollectie komt weer  
geleidelijk binnen. 

 
trendy merkkleding in prachtige kleuren. 

Wandel binnen, de koffie staat klaar! 

 

kapsalon· greath lengts ·  permanente make-up · mediceuticals · beauty · microdermabrasie · microneedling ·  massage ·  
pedicure · manicure · shellac ·  visagie · wimperextensions · Icurl · afslanken · kleding · tassen · sieraden 

SCHALKHAAR   Timmermansweg 33 (0570)-636736    ·    DEVENTER   Andriessenplein 37   (0570)-514740 

 
NAZOMEREN 

 
na de vakantieperiode met veel zon kan uw 

haar wel een oppepper gebruiken. 
 

laat u adviseren door onze proffesionele  
kapsters en laat uw haar knippen en kleuren 

zoals u dat wil! 
 

Wij zien u graag in onze kapsalon  
 
 

VOLG ONS OP FACEBOOK EN INSTAGRAM    -     WWW.TOTAL-LOOK.NL     -    24/7 ONLINE BOEKEN 

- witgoed 
- keuken apparatuur
- audio / tv

- netwerk oplossingen                                    
voor beeld en geluid 

Oerdijk 23

0570 676555

AUTOBEDRIJF

Autobedrijf 

Van Vreden

Schalkhaar
Nieuwe auto's | Occasions | Tankstation

Onderhoud & APK  | Werkplaats

TROTSE MAKERS 
van deze offi ciële 

Sinterklaas Puzzelkrant!

Pastoorsdijk 3A  •  7433 DK Schalkhaar  •  0570 59 49 07
www.mediaburoschoppema.nlPastoorsdijk 26 Schalkhaar  •  www.uw-topslijter.nl
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Onbezorgd wonen?

www.onbezorgd-wonen.nl
085-7600948
hypotheken - verzekeringen
makelaardij - administraties
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makelaardij - administraties

Onbezorgd wonen?

www.onbezorgd-wonen.nl
085-7600948
hypotheken - verzekeringen
makelaardij - administraties

Mensinksdijkje 12 • 7433 AN Schalkhaar
06-18226390 • www.massage-schalkhaar.nl

Pastoorsdijk 28 A - Schalkhaar - 0570 62 00 89 
www.markoptiek.nl

Ik zie je 
wel zitten...

PIET HAVERHOEK RECYCLING
i j z e r  -  e n  m e t a a l h a n d e l

Openingstijden:
Ma./vr. van 09.00 tot 17.00 uur

Zaterdag tel. afspraak

Baarlermarsweg 6 • NL-7433 PE  Schalkhaar
Tel.: 0570 - 551 409 • Fax: 0570 - 551 719

Piet 06 - 5121 3108 • Gerrit 06 - 5396 3858
info@piethaverhoekrecycling.nl
www.piethaverhoekrecycling.nl

In- en verkoop van ferro en 
non-ferro metaal 

In- en verkoop van bruikbaar ijzer 

Container voor uw afvalstoffen

Sloopwerk - Vernietigingsbedrijf
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e 1,- korting op  
een zak olie- of  
krentenbollen

tegen inlevering 
van deze 

advertentie!

Geldig van 1 t/m  
9 december 2018

Sinterklaas als DJ op het Sinterklaasfeest?!
Het dansfeest van vorig jaar was een groot succes. Sinterklaas heeft daarom 
een plan bedacht wat hij alleen met DJ Piet deelt en niet met de andere 
pieten. Sinterklaas wil dit jaar zelf als DJ spelen tijdens het feest. Het moet 
een grote verrassing worden voor de pieten, dus Sinterklaas moet een goed 
plan bedenken om dit in het geheim voor te bereiden. Lukt dit hem? Zal 
Sinterklaas aanleg hebben als DJ? En wat zullen de pieten ervan vinden? 
Kom dat zien op 25 november in de sporthal Westenberg in Schalkhaar! 

In de sporthal wordt Sinterklaas ontvangen door alle kinderen en wordt 
hij welkom geheten door de wethouder Thomas Walder van de gemeente 
Deventer.
De Pietenband is er voor de muzikale begeleiding en zal er lekker gedanst 
gaan worden met zijn allen. Mocht het Sinterklaas niet lukken, dan is DJ 
Piet wel van de partij om leuke liedjes te draaien. We gaan er met z’n allen 
weer een grandioos feest van maken!
En vergeet natuurlijk niet een mooie muts op te doen met je naam erop, 
dat kan Sinterklaas heel erg waarderen.

Alvast in de stemming komen?
Ga dan snel naar www.sintinschalkhaar.nl en bekijk daar de foto’s van 
de afgelopen jaren. Hier vindt u ook het programma, onze sponsoren en 
contactinformatie.

Programma Sinterklaasintocht Schalkhaar zondag 25 november 2018
•  13.30 uur: vertrek Sinterklaas onder begeleiding van de Pietenband en 

de pieten vanaf Woonzorgcentrum Park Braband naar de Sporthal  
Westenberg.

•  14.00 uur: aankomst Sporthal de Westenberg. Hier gaan we met z’n 
allen genieten van een gezellig en vrolijk Sinterklaasfeest onder bege-
leiding van onze aloude vertrouwde Pietenband en de muzikale pieten, 
een meelevend verhaal met aansluitend een disco met Sinterklaas en 
de pieten! Alle kinderen, ouders, grootouders zijn van harte welkom, 
want de accommodatie is groot genoeg. Voor de kinderen tot 10 jaar 
is er na afloop van het feest een kleine traktatie. Wij hopen dat deze 
gebeurtenis voor veel kinderen een ware belevenis zal zijn. Alles wordt 
mogelijk gemaakt, mede door uw bijdrage aan de huis-aan-huiscol-
lecte in de week van 19 november aanstaande en al onze sponsoren. 
Onze gewaardeerde dank hiervoor!

Tot zondag 25 november 2018 om 13.30 uur bij het woonzorgcentrum 
Park Braband!

LET OP: Voor de Sint is het fijn als alle kinderen hun naam goed  
zichtbaar op hun jas of muts dragen.                        

Sponsoren bedankt!
Via deze weg willen wij al onze sponsoren bedanken. Door jullie kunnen 
wij het kinderfeest maken zoals deze nu is!

Iedereen die meewerkt aan het Sinterklaasfeest doet dit vrijwillig, 
daarom zijn sponsoren zo belangrijk. Wij zijn hen dit jaar dan ook (weer) 
dankbaar dat zij ons (stichting Sinterklaasintocht Schalkhaar) de mo-
gelijkheid geven om het feest te maken tot wat het op dit moment is. 
Het is zo fijn om dit tot stand te kunnen brengen voor alle kinderen uit 
Schalkhaar. 



Ontevreden over uw hoortoestellen?

Of gewoon benieuwd hoe goed uw gehoor is?
Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak

met een van onze audiciens van Fonique
Hoortechniek, voor een gratis hoortest

of een gratis second opinion

In ruim 90% van de door In ruim 90% van de door Fonique
uitgevoerde second opinions

wordt een aanzienlijke verbetering
bereikt in spraakverstaanbaarheid

Fonique Hoortechniek
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7412 BD Deventer
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deventer@fonique.nl
www.fonique.nl
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Sinterklaas 
hoort weer goed 
dankzij een 
gehoorapparaat 
van Fonique
Hoortechniek!

Roemar koffie & thee
vers gebrande koffie specials

en meer dan 100 soorten thee

Walstraat 45-51 Deventer

W A A R S C H U W I N G  Het lezen van Deventer boeken  
kan voor eeuwig je beeldvorming aantasten!

Uitgever vanwww.artnik.nl

 107.3 FM

Nu ook leverbaar binnenzonwering
 

Klein Wielens 59 | Schalkhaar | 06-28474618

Geen loterij gewonnen maar

wel een nieuwe Suzuki rijden?

Suzuki Ignis
Rijklaar vanaf € 15.249,-

Revalstraat 2, 7418 BJ Deventer, T. 0570 - 624466 
www.autocityavk.nl

Gemiddeld brandstofverbruik: 4,0 – 7,7 l/100 km; 25,0 – 13,0 km/l; CO2-uitstoot: 90 – 174 g/km. 
*Kijk Voor de voorwaarden op suzuki.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 

Suzuki Vitara
Rijklaar vanaf € 21.999,-

Nu bij AutoCity AVK B.V.

Suzuki Swift
Rijklaar vanaf € 15.499,-

NU TIJDELIJK

 € 1.000,-
EXTRA INRUILWAARDE* 

NU TIJDELIJK

 € 1.000,-
EXTRA INRUILWAARDE* 

NU TIJDELIJK

 € 1.500,-
EXTRA INRUILWAARDE* 
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Sint en zijn staf 
bedanken: 

Talamini, Suikerspin Gühlen, 
het Deventer Sportbedrijf 

en WK Scooters 
voor hun 

spontane medewerking 
aan de intocht.

Route optocht Route optocht binnenstad

Route richting Deventer Ziekenhuis

Colofon
De officiële Sinterklaas Puzzelkrant  
Deventer is een uitgave van Mediaburo 
Schoppema in samenwerking met de 
Stichting Algemene Deventer Sinter-
klaas Commissie. Met de inkomsten uit 
deze uitgave wordt een gedeelte van de 
kosten, die de jaarlijkse Sinterklaas- 
intocht met zich meebrengt, gedekt.

Redactie: 
Kranten Piet 
Mediaburo Schoppema

Foto’s: 
Foto Piet

Vormgeving:
Mediaburo Schoppema
Debby Grootentraast

Acquisitie:
Jeroen Schoppema
Petra Hommelberg
Paul Kusters

Eindredactie:
Ingrid Schoppema-Tersteege

Druk:
Drukkerij Janssen/Pers

De oplage bedraagt 41.000 
exemplaren. De krant 

wordt in Deventer, 
Colmschate,  
Bathmen, Schalkhaar, 
Diepenveen, Lettele 

en Okkenbroek huis-
aan-huis verspreid 

door Armada 
verspreidingen.



 Showrooms  in Arnhem,  Doetinchem& Deventer

Deskundig advies op maat! Inclusief 3d tekening!

Complete design badkamer
Inclusief wand- en vloertegels

Actiebadkamer bestaande uit:
Badmeubel 80cm met
keramische wastafel
Spiegel met LED verlichting
Wastafelkraan + afvoerset
Designradiator wit 111x60cm 
Aansluitset met thermostaat
Sphinx toilet met softclosezitting 
Geberit inbouwreservoir
Inloopdouchewand 90cm antikalk
RVS douchetgoot 80cm
Douchethermostaatkraan
Glijstang + handdouche
10m2 wandtegels 30x60cm wit 
15m2 vloer/wandtegels 45x45cm grijs

Op onze website vindt u meer voorbeeld badkamers 

495,-

199,-

Douchegoot
60, 70, 80, 90 of 100cm
Volledig RVS één prijs!

Sphinx toiletset
Bestaande uit:
Geberit inbouwreservoir duofix
Sphinx wandcloset
Softclose zitting / Quick release
Bedieningspaneel wit

1795,-
Inclusief 25m2 tegels

Regendouche
Hansgrohe Showerpipe
met thermostaatkraan
en handdouche 4 standen

599,-

399,-

badkamer
voordeelshop.nl

Locatie Arnhem:  
Vlamoven 17, Arnhem
026-3823379

Locatie Doetinchem:
Fabriekstraat 36, Doetinchem
0314-363680

Locatie Deventer:
Hanzeweg 32, Deventer
0570-745078

Vlamoven 17   |     Arnhem     |     Tel. 026 - 38 233 79    |     arnhem@badkamervoordeelshop.nl
Fabriekstraat 36   |     Doetinchem     |     Tel.0314 - 36 36 80   |     doetinchem@badkamervoordeelshop.nl

Hanzeweg 32     |   Deventer     |     Tel. 0570 - 745 078   |     deventer@badkamervoordeelshop.nl

229,-

79,-



www.hypotheker.nl

Hoor wie klopt daar kinderen, 
hoor wie klopt daar kinderen, 
hoor wie tikt daar zachtjes tegen 
het raam.. het is de JAZEKER Sint! 
Hij is in Deventer aangekomen en 
dat moet gevierd worden!

Facebook winactie
Raad het aantal pepernoten in de 
pot.

Op Facebook hebben wij een 
bericht met een foto van een pot 
met pepernoten gedeeld. Denk 
jij te weten hoeveel pepernoten 
er in die pot zitten? Doe dan mee 
met deze winactie! Je maakt kans 
op een lunchbon t.w.v. €40,- te 
besteden bij een mooi restaurant 
in Deventer. De winnaar krijgt 
bericht via Facebook en kan de 
prijs ophalen bij onze vestiging in 
Deventer.

Wat moet je doen?
1.Reageer onder het bericht 
2.Like onze Facebookpagina
3.Deel het bericht (openbaar)

Kleurplaat winactie:
Win het woord JAZEKER in 
chocoladeletters.

Heb jij de kleurplaat hiernaast 
al gezien? De Sint is ontzettend 
benieuwd hoe mooi jullie deze 
kunnen maken. Dit mag met 
alles wat jij leuk vindt. Denk aan 
potloden, stiften, verf, glitters, 
veertjes, krijgt: hetgeen waarmee 
jij denkt een leuke prijs te kunnen 
winnen.  

Stuur de tekening vóór 3 
december 2018 op naar De 
Hypotheker Deventer of doe hem 
bij ons door de bus. De Sint kiest 
uit alle inzendingen de mooiste 
kleurplaat uit. De winnende 
kleurplaat krijgt het woord 
JAZEKER in chocoladeletters, om 
te delen.

Ook voor degene die goede 
tweede is geworden, is er een 
prijs. Hij of zij krijgt de eerste 
letter van zijn of haar voornaam 
in chocolade. De Sint is erg 
benieuwd naar de creativiteit in 
Deventer, dus doe je best. 

Tip: vergeet niet je naam, leeftijd 
en telefoonnummer op de 
kleurplaat te vermelden!

De Hypotheker Deventer 
viert Sinterklaas met diverse 
winacties

Deventer 
Pikeursbaan 
(0570) 61 10 09
      

      

Laurens Kunkeler
 De Hypotheker Deventer
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1

Geen loterij gewonnen maar

wel een nieuwe Suzuki rijden?

Suzuki Ignis
Rijklaar vanaf € 15.249,-

Revalstraat 2, 7418 BJ Deventer, T. 0570 - 624466 
www.autocityavk.nl

Gemiddeld brandstofverbruik: 4,0 – 7,7 l/100 km; 25,0 – 13,0 km/l; CO2-uitstoot: 90 – 174 g/km. 
*Kijk Voor de voorwaarden op suzuki.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 

Suzuki Vitara
Rijklaar vanaf € 21.999,-

Nu bij AutoCity AVK B.V.

Suzuki Swift
Rijklaar vanaf € 15.499,-

NU TIJDELIJK

 € 1.000,-
EXTRA INRUILWAARDE* 

NU TIJDELIJK

 € 1.000,-
EXTRA INRUILWAARDE* 

NU TIJDELIJK

 € 1.500,-
EXTRA INRUILWAARDE* 

2

Sint vindt Hollandia kinderfietsen 
bij de vakhandel  en op 
www.hollandiafietsen.nl/webshop+
+ uitlevering webshop via de vakhandel

Royal Fame Jr
20 inch (5-8 jr)

24 inch (8-10 jr)

26 inch (10-13 jr)

10% 
KORTING!

3

Holterweg 85 - Deventer - Tel. 0570-65 69 44 • Larenseweg 51 - Lochem - Tel. 0573 - 25 13 34

www.wolterskeukens.nl Let op! Badkamershowroom alleen in Deventer

Wolters 
Keuken en Bad 
voor totale 
ontzorging!

 Uw wensen: Onze zorg!!

 Demontage 
 Afvoeren puin 
 Installatiewerk 
 Stucen 
 Sauzen 
 Tegelen 
 Montage keuken/badkamer 
 Aansluiten keuken/badkamer 
 Montage vloeren 
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keuken en bad

4 5

Passie voor het werken met kinderen?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste 

gastouders!
6

U vindt ons in: 
• Deventer (2x)
• Enschede (4x)
• Hengelo  (3x)
• Almelo
• Delden
• Dinxperlo

 
• Goor
• Groenlo
• Haaksbergen
• Losser
• Oldenzaal
• Rijssen
• Winterswijk

maak direct een 
afspraak in Deventer
All-round logopediepraktijken met 
o.a. de volgende specialisaties:

• Stemtherapie
• Behandeling bij dyslexie
• Taaldiagnostiek en behandeling
• Preverbale logopedie
• Logopedie bij meertaligheid
• Bij kinderen met schisisproblematiek

Voor info en afspraak
06 54 32 77 26
info@logopedie-direct.nl
www.logopedie-direct.nl

Wanneer u of uw kind problemen op 
het gebied van communicatie ervaart, 
in de breedste zin van het woord, dan 
bent u van harte welkom voor een 
eerste screening. Wij staan voor u 
klaar met passende behandelingen bij 
klachten op het communicatieve vlak.

:
2x) •Goor

atiek

U vindt ons in::

Logopedie

DIREC
T

TOEG
ANKE

LIJK

zonder verwijzing

7 8

41

Onbezorgd wonen?

www.onbezorgd-wonen.nl
085-7600948
hypotheken - verzekeringen
makelaardij - administraties

Onbezorgd wonen?

www.onbezorgd-wonen.nl
085-7600948
hypotheken - verzekeringen
makelaardij - administraties

Onbezorgd wonen?

www.onbezorgd-wonen.nl
085-7600948
hypotheken - verzekeringen
makelaardij - administraties

42 43

De Hipshop - Brink 21 7411 BR Deventer - Tel. 0570 745091
Ook ingang Roggestraat (achterkant van De Hip) 

www.dehipshop.nl

44Voor deskundig advies en alle bouwwerkzaamheden
Adres: Dorpsstraat 11
 7437 AJ Bathmen
Telefoon: 0570 543 020
 06 5393 5942
Werkplaats: Smeenkhof 11
 7429 AX Colmschate

45 46 47 48

PIET HAVERHOEK RECYCLING
i j z e r  -  e n  m e t a a l h a n d e l

PIET HAVERHOEK RECYCLING
i j z e r  -  e n  m e t a a l h a n d e l

PIET HAVERHOEK RECYCLING
i j z e r  -  e n  m e t a a l h a n d e l

9

Winnaar van:

Zowel GT-Line als X-Line voorzien van o.a. 
 1.0 Turbo motor met maar liefst 100pk!  Bluetooth connectiviteit met stuurwielbediening
 Climate control  Digitale radio (DAB+)  16” lichtmetalen lichtmetalen velgen
 7” full map navigatiesysteem met achteruitrijcamera  Privacy glass  Stoelverwarming vóór
 Stuurwielverwarming  5 zitplaatsen

Pittige uitvoeringen tegen pikante prijz
en!

+ jubileumcheque

    € 250,-

154 stuks 

speciaa
l 

ingekocht

OP = OP

X-LINE

X-Line pack: Speciale bumpers met 
zilverkleurige skidplates  Dubbele uitlaat
 Zwarte panelen rondom wielkasten
 Aluminium pedalen  D-shaped stuurwiel

Van € 19.995,-
Nu voor € 17.895,-

GT-LINE

GT-Line pack: Sportieve bumpers
 Side skirts  Dubbele uitlaat

 Aluminium pedalen  D-shaped stuurwiel

Van € 19.395,-
Nu voor € 17.295,-

Van Mossel Kia Apeldoorn

van

Brink 4  Deventer 0570-615264

€ 29,50/ 12,
50 *

FOTO OP FORMAAT 15x20 CM
IN KLEUR IN ONZE INLOOP STUDIO HEKKERT

* max 3 personen à 12,50  (2 personen 25,-  / 3personen 37,50) , digitale bestanden p/s 20,00

€

SNEL PORTRET
ACTIE

voor

                    DEVENTER 
                  1250 JAAR

1110 12 13

Wat onze klanten zeggen over ons

“Deze behandeling werkt en ik zou het iedereen 
aanraden.”

“Voor het eerst ging ik deze zomer weer in bikini 
zonder parero naar zee.”

“Je wordt erg goed geholpen, ze zijn vriendelijk 
en behulpzaam.”

“Het meest geweldige vind ik dat mijn huid zo 
mooi strak is. Echt amazing!”

“Gelijk na de proefbehandeling was ik in totaal 
al 12 cm kwijt!”

“Ik ben inmiddels al 14 kilo kwijt en dat heel 
makkelijk.”

Simpel, Snel, Slank!

3 maanden 

-20 kilo 
arrangement
WAT/HOE/KOSTEN? 

NIEUW

Informeer bij jouw 
Easyslim.nu

Bekend van o.a
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Easyslim.nu is een afslankstudio waar je 
met behulp van een gepatenteerd en 

geavanceerd apparaat plaatselijk afslankt 
en spieren opbouwt.

Door middel van behandelingen wordt door ultra-
sound vet uit de vetcel gehaald. Tegelijkertijd 

worden middels elektrostimulatie spieren opge-
bouwd. Hierdoor wordt cellulite minder en de huid 

weer strak. 

Afslanken was nog nooit zo easy en leuk! 
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Easyslim.nu  Deventer deventer@easyslim.nu 06-2278 2344
Of boek nu online via www.easyslim.nu
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www.hypotheker.nl

De Hypotheker Deventer 
viert Sinterklaas met diverse 
winacties

Deventer 
Pikeursbaan 
(0570) 61 10 09
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Ten Have Vloeren

50 51

surprise!
leuke cadeaus voor een 
klein prijsje
daarom is het goed

Het Goed kringloopwarenhuis  
Harderwijkerstraat 25, Deventer
     Het Goed Deventer, (0570) 62 49 64 
www.hetgoed.nl
     Het Goed Deventer, (0570) 62 49 64 

52 53

VERLICHTINGSACTIE!

Falkx LED koplamp
van € 8,95
NU VOOR  € 6,00

LED set incl. batterijen
en houders
van € 7,95
NU VOOR  € 5,00

LED set (easy fix)
van € 4,95
NU VOOR  € 3,50

Reflector achterlicht
(5 leds) 
van € 6,95
NU VOOR  € 4,00

RETRO LED koplamp
van € 8,95
NU VOOR  € 5,00

VERLICHTINGSACTIE!

Falkx LED koplamp
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NU VOOR  € 6,00

LED set incl. batterijen
en houders
van € 7,95
NU VOOR  € 5,00
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(5 leds) 
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RETRO LED koplamp
van € 8,95
NU VOOR  € 5,00VERLICHTINGSACTIE!
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Onze najaarscollectie komt weer  
geleidelijk binnen. 

 
trendy merkkleding in prachtige kleuren. 

Wandel binnen, de koffie staat klaar! 

 

kapsalon· greath lengts ·  permanente make-up · mediceuticals · beauty · microdermabrasie · microneedling ·  massage ·  
pedicure · manicure · shellac ·  visagie · wimperextensions · Icurl · afslanken · kleding · tassen · sieraden 

SCHALKHAAR   Timmermansweg 33 (0570)-636736    ·    DEVENTER   Andriessenplein 37   (0570)-514740 

 
NAZOMEREN 

 
na de vakantieperiode met veel zon kan uw 

haar wel een oppepper gebruiken. 
 

laat u adviseren door onze proffesionele  
kapsters en laat uw haar knippen en kleuren 

zoals u dat wil! 
 

Wij zien u graag in onze kapsalon  
 
 

VOLG ONS OP FACEBOOK EN INSTAGRAM    -     WWW.TOTAL-LOOK.NL     -    24/7 ONLINE BOEKEN 
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Bloemlezing uit diverse reacties: 
“…herkenbaar voor mensen die met rouw te maken hebben 
gehad, maar eigenlijk voor iedereen, omdat elk leven een 
mengelmoes is van verschillende emoties en ervaringen…” 
              “…Juist de afwisseling tussen de grappige en kwetsbare 
verhalen, gedichten en bespiegelingen zorgt voor een fi jne balans 
en maakt dat je automatisch door wilt lezen…” 
                                                                “…Een prachtig boek. 
Fijne mix van ontroerende, mooie en vrolijke verhalen en 
gedichten…”  
         “... Zo oprecht en zonder omhaal…” 
                                                        “… Het zijn soms hele wijze 
levenslessen…” 
              “…een warm gevoel van herkenning en erkenning...”
“…heerlijk boek en buitengewoon lekker te lezen, op naar de 
volgende!”

Hèt cadeau 
voor hen die 
door moeilijke 
tijden gaan! 

Het Leven is een Mengelmoes
Auteur: Caronne Ionescu
ISBN: 978-94-022-4734-3
Te bestellen bij Boekscout.nl/
shop en bij de boekhandel
Prijs: € 18,50
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17BOS BV
LOON- & GRONDVERZETBEDRIJF

ATHMEN

Tel 0570-541582 / 06-22151602
www.Bosbathmen.nl - loonbedrijfbos@hetnet.nl

Voor al Uw werkzaamheden:

* Landbouw   

      * Grondverzet   

            * Gewasbescherming

                  * Bestrating
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Kwaliteit, vakmanschap en passie 
bij Salone di Bellezza...

19

Wanneer u een auto huurt wilt u dat zorgeloos kunnen doen. U wilt er van op 

aan kunnen dat de juiste auto klaar staat en dat vooraf duidelijk is waar u aan 

toe bent. Wij verhuren auto’s in alle soorten en maten, kleuren en smaken, 

voor één auto of een wagenpark. Voor een dag, week, maand of jaar.

Mobiliteit, 
goed 
geregeld!

WWW.INQAR-VANDERBIJL.NL
Tel. 0570-665995

Wanneer u een auto huurt wilt u dat zorgeloos kunnen doen. U wilt er van op aan 
kunnen dat de juiste auto klaar staat en dat vooraf duidelijk is waar u aan toe bent. 
Wij verhuren auto’s in alle soorten en maten, kleuren en smaken, voor één auto of 
een wagenpark. Voor een dag, week, maand of jaar.

20 21

WK Winter Weken

WINTERSE KORTINGEN
waar U warm van wordt….

Minimaal 10% korting op alle 
NIEUWE scooters uit voorraad!! 

25% korting op alle 
WINTERBANDEN!! 

Sale%
In de uitverkoop: 

helmen, uitlaten, handschoenen, 
koffers en nog veel meer!! 

al vanaf E 10,00 

Hunneperweg 5, 7418 EH Deventer, T. 0570- 611 659

t/m 31-12-2018

22

Uw uitvaartondernemer
voor Deventer
en omstreken

Diepenveenseweg 76, Deventer • info@hermanbakker.nl • www.hermanbakker.nl

0570 60 66 44 (dag en nacht bereikbaar)

23AUTOBEDRIJF

Autobedrijf 

Van Vreden

Schalkhaar
Nieuwe auto's | Occasions | Tankstation

Onderhoud & APK  | Werkplaats

24
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 Showrooms  in Arnhem,  Doetinchem& Deventer

Complete design badkamer

Actiebadkamer bestaande uit:
Badmeubel 80cm met
keramische wastafel
Spiegel met LED verlichting
Wastafelkraan + afvoerset
Designradiator wit 111x60cm 
Aansluitset met thermostaat
Sphinx toilet met softclosezitting 
Geberit inbouwreservoir
Inloopdouchewand 90cm antikalk
RVS douchetgoot 80cm
Douchethermostaatkraan
Glijstang + handdouche
10m2 wandtegels 30x60cm wit 
15m2 vloer/wandtegels 45x45cm grijs

Op onze website vindt u meer voorbeeld badkamers 

495,-

199,-

Douchegoot
60, 70, 80, 90 of 100cm
Volledig RVS één prijs!

Sphinx toiletset
Bestaande uit:
Geberit inbouwreservoir duofix
Sphinx wandcloset
Softclose zitting / Quick release
Bedieningspaneel wit

1795,-
Inclusief 25m2 tegels

Regendouche
Hansgrohe Showerpipe
met thermostaatkraan
en handdouche 4 standen

599,-

399,-

badkamer
Arnhem:

Doetinchem:

Deventer:

Vlamoven 17   |     Arnhem     |     Tel. 026 - 38 233 79    |     arnhem@badkamervoordeelshop.nl
Fabriekstraat 36   |     Doetinchem     |     Tel.0314 - 36 36 80   |     doetinchem@badkamervoordeelshop.nl

Hanzeweg 32     |   Deventer     |     Tel. 0570 - 745 078   |     deventer@badkamervoordeelshop.nl

229,-

79,-

58

BOREELPLEIN 52 - 7411 EH DEVENTER
INFO@YUMEDEVENTER.NL
WWW.YUMESUSHI.NL

59

Sinterklaas... in !

60 61
24/7

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m vrijdag 13.00 - 21.00 uur. Zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur.
Zondag onbemand. 24 uur onbemand geopend.

WWW.BLUESUN.NL

30% korting tegen inlevering 
van deze advertentie!
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Roomboter amandelstaaf

63

Pastoorsdijk 28 A - Schalkhaar - 0570 62 00 89 
www.markoptiek.nl

Ik zie je 
wel zitten...

64

Echte Sinterklaas lekkernijen 
voor een heerlijk avondje 

vindt u natuurlijk bij Lentelink!

• Chocoladeletters
• Roomboter 

amandel staven

• Marsepein fi guren
• Gevulde speculaas

• Room borstplaat

En nog veel meer..

25

Ongewoon goed  
onder nemen,  
gewoon doen

Ongewoon goed  
onder nemen,  
gewoon doen

Duidelijk en betrokken advies. Daar ligt onze 
kracht en uw kans om het verschil te maken. 
Wij zijn betrokken adviseurs die ervaring en 
visie meebrengen. Doelgericht op zoek naar 
kansen en inventieve oplossingen om samen 
succesvol te kunnen groeien.

 www.vanbraakaccountants.nl

Koningin Wilhelminalaan 22 
7433 CH Schalkhaar

0570-219100
schalkhaar@vanbraakaccountants.nl 

adres tel
mail
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Ontevreden over uw hoortoestellen?

Of gewoon benieuwd hoe goed uw gehoor is?
Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak

met een van onze audiciens van Fonique
Hoortechniek, voor een gratis hoortest

of een gratis second opinion

In ruim 90% van de door In ruim 90% van de door Fonique
uitgevoerde second opinions

wordt een aanzienlijke verbetering
bereikt in spraakverstaanbaarheid

Fonique Hoortechniek
Boxbergerweg 20

7412 BD Deventer
0570-600 5830570-600 583

deventer@fonique.nl
www.fonique.nl

0570-600 583

Ontevreden over uw hoortoestellen?

Of gewoon benieuwd hoe goed uw gehoor is?
Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak

met een van onze audiciens van Fonique
Hoortechniek, voor een gratis hoortest

of een gratis second opinion

In ruim 90% van de door In ruim 90% van de door Fonique
uitgevoerde second opinions

wordt een aanzienlijke verbetering
bereikt in spraakverstaanbaarheid

Fonique Hoortechniek
Boxbergerweg 20

7412 BD Deventer
0570-600 5830570-600 583

deventer@fonique.nl
www.fonique.nl

0570-600 583

Sinterklaas 
hoort weer goed 
dankzij een 
gehoorapparaat 
van Fonique
Hoortechniek!
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WIJ
WA SSEN

ECHT
SCHOON

PL ATINA
VOOR 
GOUD

Rostockstraat 2, Deventer - Industrieterrein Kloosterlanden - 
7 dagen per week geopend

voor € 14,50

van € 17,50

29

CURVES DEVENTER OOST/CURVES DEVENTER CENTRUM 
0570-517074/0570-210277 | Piet van Donkplein 1/Diepenveenseweg 159 

30

Ook de lijfarts
van Sinterklaas

werkt bij:31 32

Centrumgarage
Op de Keizer 1
7411 TC Deventer
 0570 - 61 60 99
www.centrumgaragedeventer.nl

 in het centrum van Deventer   24/7 open   oplaadpunten  

’s avonds 
parkeren 

€ 0,50* 
per uur  

* met uitzondering 

van de koopavonden

65

Samen ruimen we ook 
de pepernoten op!

www.deventerschoonfamilie.nl

66 67 68 69 70

CONTACT GEGEVENS
Adres:   Holterweg 104 | 7429 AH Deventer

Email:   info@hofvancolmschate.nl

Telefoon:   (0570) 651300

www.hofvancolmschate.nl

71

Waar vind je het nog…?   (redactioneel gedeelte) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
   
                           

 
Een goudsmid die al 7 generaties lang gespecialiseerd is op het gebied van ontwerpen, 
vervaardigen, repareren en verkopen sieraden. 
 
Husselman goud- en zilversmederij vertaalt uw gevoel naar een handgemaakt sieraad.  
Een uniek en origineel sieraad maken, is één van de mooie kanten van het goud- en zilversmeden. 
Oude sieraden kunnen worden gemoderniseerd of omgesmolten als basis voor een geheel nieuw 
ontwerp. In ons atelier maken we alles op ambachtelijke wijze en met veel liefde voor het vak. 
Naast handwerk, leveren wij ook kant en klare gouden en zilveren colliers, parels, horlogebanden, 
batterijen, poetsmiddelen en andere juweliers aanverwante artikelen. 
 
Ben je benieuwd wat wij voor je kunnen creëren? Kom dan langs, de mogelijkheden zijn eindeloos! 
 
Volg ons via Facebook, Instagram en  www.goudsmid-husselman.nl 
Husselman goud- en zilversmederij  Lamme van Dieseplein 17 Deventer  tel. 0570-612683   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Advertentiegedeelte 

 
 
 
 
 
 
 

 

    Ontwerpen 

   Reparaties 
   Vermaken 
   Trouwringen 
   Colliers op maat 
   Rijgwerk 
   Diamant, edelstenen 

 
Lamme van Dieseplein 17 Deventer Tel. 0570-612683  

www.goudsmid-husselman.nl volg ons op Facebook en Instagram 
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24 december zijn wij extra open 
vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur.

24 december zijn wij extra open 
vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur.

34 35 Sinterklaas ziet  
ieder jaar  

weer scherp  
met een bril van

Karel de Groteplein 27
0570-624139

36

  WWW.EPPINK.NL

cdf

STIJLDANS

SALSA

ZUMBA

FEESTEN
HIPHOP

KIDSDANCE

GRATIS PROEFLES37 38

UW TRANSPORT SPECIALIST UIT DEVENTER 

       Dagelijks vertrek van en naar: 
• Scandinavië (24 tot 72 uur)  
• Groot-Brittannië (24 tot 48 uur)  
• Duitsland (24 tot 48 uur)  
• Frankrijk (24 tot 48 uur) 
• Benelux (24 uurs distributie) 
• Roemenië (72 uur) 

       Waarom Vos Transport?  
• Beloond met de Lean and Green Star 
• SQAS assessed 
• ISO 9001 gecertificeerd  

     
• Snelste doorlooptijden  
• Strategisch gevestigd in Deventer, Ittervoort 

en Groningen.  
   
 

www.vostransportgroup.com 

       Overige diensten: 
• Verwarmd transport  
• ADR Transport 
• Warehousing 
•  

TEL: 0570-678989 

39

W A A R S C H U W I N G  Het lezen van Deventer boeken  
kan voor eeuwig je beeldvorming aantasten!

Uitgever vanwww.artnik.nl
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107.3 FM
73

e 1,- korting op  
een zak olie- of  
krentenbollen

tegen inlevering 
van deze 

advertentie!

Geldig van 1 t/m  
9 december 2018

74

BEZOEK ONZE WEBSITE EN RESERVEER GELIJK ONLINE!

  |    |    |    |    |    |    |    |  

AUTO HUREN IN 3 STAPPEN GEREGELD!
TRANSPORT PROBLEEM?

75 76

Welkom Sinterklaas 
namens 77

Hoe verdrietig het ook is, afscheid nemen hoort bij het leven. Nabestaanden 
dragen de herinnering aan dit afscheid voor altijd met zich mee. Hoe fi jn is het 
dan als het allemaal goed verloopt en het afscheid op een warme, bij uw dierbare 

passende, manier plaatsvindt? Branderhorst Uitvaartzorg helpt u hierbij. 

Neem gerust contact op! Ik sta dag en nacht voor u klaar.

Maroesjcha Branderhorst
t: 06-411 700 06   w: www.branderhorst-uitvaartzorg.nl

WAAR U OOK VERZEKERD BENT, IK STA U GRAAG BIJ.

Een goed 
afscheid is 
een geschenk 
voor het leven.

78 79

OPEN 
DAG
OPEN 
DAG

is de nieuwe naam van AOC Oost & Groene Welle.

Haal je beste binnenste buiten

� Zwolle 
� Doetinchem
� Deventer
� Almelo

Meer informatie? 
www.mbozone.nl

23 november
15.00 - 21.00 uur

MBO
80

81

- witgoed 
- keuken apparatuur
- audio / tv

- netwerk oplossingen                                    
voor beeld en geluid 

Oerdijk 23

0570 676555

82 83

TROTSE MAKERS 
van deze offi ciële 

Sinterklaas Puzzelkrant!

Pastoorsdijk 3A  •  7433 DK Schalkhaar  •  0570 59 49 07
www.mediaburoschoppema.nl

84 85
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Maak kans op één van de prachtige prijzen (zie pagina 15)
Op de pagina hiernaast staan 85 vakjes met daarin een gedeelte van de advertentie van de 85 adverteerders in 
deze speciale Sinterklaas Puzzelkrant. Welke adverteerd er hoort bij welk vakje? Vul de namen van de bedrijven 
hieronder in. Stuur deze pagina (in een voldoende gefrankeerde envelop) t/m 3 december 2018 aanstaande naar: 
Mediaburo Schoppema, Pastoorsdijk 3a, 7433 DK Schalkhaar en maak kans op één van de vele prijzen!
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Naam:

Adres:

PC en woonplaats:

Leeftijd:

Tel.nr.:

E-mail:

 jongen    meisje
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1250 pagina’s met 2169 foto’s gemaakt door 
Deventenaren van het Deventer van nu, 
in het kader van het 1250-jarig bestaan  
van de stad. 
Foto 557 is gemaakt door Famke Oppewal.

Het jubileumboek ‘1250 pagina’s Deventer Beeld’ is 
voor € 19,95 te koop bij de VVV Deventer (Brink 89) 
en boekwinkels in Deventer. 

Wees er snel bij, want op is op.

Sinterklaas... inDeventer!

Foto 557 van de 2169 foto’s uit de Deventer Beeldbijbel:


