
Dit is een uitgave van Mediaburo Schoppema ism Stichting Algemene Deventer Sinterklaas Commissie

P U Z Z E L K R A N T

20202020 interklaas interklaasSS interklaas interklaasSS



Samen ruimen 
we ook de 
pepernoten op!

deventerschoonfamilie.nl 

270_Cambio_Sint_adv.indd   1270_Cambio_Sint_adv.indd   1 15-10-20   14:1815-10-20   14:18

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!
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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.

Sinterklaas ziet  
ieder jaar  

weer scherp  
met een bril van

Karel de Groteplein 27
0570-624139
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De intocht van dit jaar (2020) zouden we groots aanpakken, zo hadden wij ons 
als organiserend comité voorgenomen. Vorig jaar, tijdens de intocht konden 
we ons daar al een beetje over verkneukelen. En waarom? Enerzijds omdat 
de intocht dit jaar weer op 5 december zou zijn, wat toch in de Deventer 
traditie de dag is voor de intocht. Maar zeker ook omdat het dit jaar de 160ste 
intocht is die wij organiseren. Alle reden dus om er een extra groot feest van 
te maken. 

Maar toen…..Ja, ik kan zeggen dat de rest wel 
geschiedenis is. De coronapandemie trekt 
alles overhoop en zo ook de intocht. In de 
zomermaanden hadden we nog even hoop dat 
de intocht op een of andere wijze zou kunnen 
doorgaan, maar naarmate de herfst vorderde 
werden de geluiden slechter en slechter. 
Vanaf de eerste lockdown is duidelijk dat het 
virus behalve gevaarlijk, ook erg besmettelijk 

is. Wij trekken daaruit onze conclusies. We 
willen niets organiseren wat de kans op 
verdere verspreiding vergroot. Uit respect 
voor onze medemens en zeker ook voor de 
mensen in de zorg, die het water tot aan de 
lippen staat. 
Doen we dan niets? We zijn daarover nog aan 
het nadenken, als hierover meer duidelijk is, 
zullen we dit op een gepast moment via onze 

gebruikelijke kanalen communiceren, dus 
houd vooral onze website en Facebookpagina 
hierover in de gaten. 
Voor nu wil ik iedereen graag op het hart 
drukken om goed voor jezelf en voor elkaar 
te zorgen en met dat in het achterhoofd, 
de tijd te nemen om dit jaar extra van het 
Sinterklaasfeest te genieten. Hopelijk zien we 
elkaar volgend jaar weer aan de kade.

Van de voorzitter

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

Eindredactie:
Ingrid Schoppema-Tersteege

Druk:
Drukkerij Hoekstra

De oplage bedraagt 41.000 exemplaren. 
De krant wordt in Deventer, Colmscha-
te, Bathmen, Schalkhaar, Diepenveen, 
Lettele en Okkenbroek huis-aan-huis 
verspreid door All-inn verspreidingen.

•  Hoe gaat het nu met u, in deze rare  
coronatijden?

    Lief dat je dat vraagt. Het gaat goed met mij 
en de Pieten. 
Maar we zijn natuurlijk wel heel voorzichtig. 
Vaak onze handen wassen, mondkapjes voor 
en afstand houden. Dat hoort er allemaal bij 
in deze tijd. Mijn baard was ik zelfs extra vaak, 
zodat die heel goed schoon blijft.

•  Gaat u wel eens naar de kapper?
    Ik hoef niet echt naar de kapper. Ik heb een 

hele goede Knippiet die mijn haar een beetje 
bijknipt als het te lang wordt. Tegenwoordig 
heeft hij dan zo’n doorzichtig masker op. Dat 
is behelpen, maar het gaat.

•  Doet u ook aan sport? Zo ja, welke sport 
dan?

    Ik doe elke ochtend rek- en strekoefeningen. 
En ik rijd paard. Dat vind ik ook een sport. 
Gelukkig ben ik goed gezond en dat hoop ik 
nog jaren te blijven.

•  Waarom gaat u met uw pieten eigenlijk ’s 
nachts over de daken?

    Over de daken gaan we minder dan vroeger. 
Eigenlijk alleen nog maar om bij de wat ou-
dere huizen kleine cadeautjes door de schoor-
steen te gooien. Dat is spannend om te doen, 
maar ook wel gevaarlijk. Zeker ‘s nachts. 
Maar het voordeel van de nacht is weer dat 
bijna niemand je ziet. Hoe was het ook weer? 
Elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat wisten de 
oude Romeinen al. En die niet alleen.

•  Is de kerstman familie van u?
    De kerstman moet inderdaad nog verre fami-

lie van mij zijn. We hebben daar ook wel eens 
contact over gehad, maar we weten geen van 
beiden hoe het nou precies zit. Een van mijn 
voorvaderen schijnt een broer te hebben ge-
had die getrouwd was met ene Sandra Claus, 
die een neef had die uit Finland kwam en 
naar Engeland is verhuisd. Heel ingewikkeld 
allemaal.

•  Dragen uw pieten ook mondkapjes?
    Deze vraag kan ik heel kort beantwoorden. 

Jazeker, alle Pieten dragen die kapjes.

•  Hoe komen pieten een huis zonder  
schoorsteen binnen?

    Een huis zonder schoorsteen kun je binnen-
komen door een extra sleutel te gebruiken die 
op alle deuren past. Dat moeten de mensen 
die in zo’n huis wonen dan wel goed vinden. 
Dus dat overleggen we altijd even van te 
voren.

•  Waarom draagt u een mijter?
    Ik ben bisschop. Daar hoort de kleding van 

een bisschop bij. En bij die kleding hoort ook 
een mijter. Een generaal draagt een pet, een 
schaatser een warme muts, een koning een 
kroon, een kok een koksmuts en een bisschop 
een mijter.

•  Heeft u ook een favoriete piet?
    Ik heb niet echt een favoriete Piet. Wel ken ik 

de ene Piet al wat langer dan de andere. Ik 
weet ook dat sommige Pieten graag een pra-
tje maken en anderen liever zingen onder het 
werk. Weer andere, zoals mijn opper Kookpiet 
moet je met rust laten, want hij houdt niet 
zo van zingen en babbelen. Maar hij is een 
geweldige kok met een hart van goud.

•  Wat draagt u als het mooi weer is in Spanje? 
    Als het mooi weer is draag ik in Spanje kleren 

van linnen en katoen en sandalen. Dat zit 
prettig en is met warme dagen nog redelijk 
luchtig. Wel alles in de kleuren rood en wit.

•  Waarom zetten de kinderen eigenlijk hun 
schoen om een cadeautje te krijgen?

    Het zetten van de schoen is al een hele oude 
traditie. Eerlijk gezegd weet ik ook niet pre-
cies waar die vandaan komt. Ik denk dat het 
ooit gewoon handig was. Zo wist elk kind dat 
het cadeautje voor de eigenaar van de schoen 
was. Bovendien is een schoen niet al te groot. 

Kinderen uit Deventer stellen vragen aan Sinterklaas:
Een beetje bescheiden bleef het vroeger 
allemaal wel. Een pop, een bal, een ban-
ketletter. Dat was het wel zo’n beetje. En 
natuurlijk paste de wortel voor het paard 
mooi in de schoen.

•  Heeft u ook huisdieren?
    Ik heb een paard en een poes. Met beide 

dieren ben ik gek. Een van onze Pieten heeft 
een papegaai en een ander drie hamsters. 
Verder zitten er veel zangvogels in onze 
tuin. Kortom, de dieren zijn bij ons van harte 
welkom en we verzorgen ze goed.



Inspiratie 
opdoen voor 

uw tuin?

Revalstraat 7, Deventer • Tel.: (+31) 0570-59 07 12 • www.tuinmani.nl

Wij hebben een ruime keus in 
overkapping, veranda, bestrating, schutting en hekwerk etc

Kijk voor aanbiedingen op: tuinmanivuurwerk.nl

Ten Have Vloeren

www.facebook.com/tenhavevloeren

Showroom open op afspraak
Dortmundstraat 28 B

7418 BH Deventer
tel: 06 49 377 735

www.facebook.com/tenhavevloeren
www.tenhavevloeren.nl

Walstraat 19, 7411 GJ Deventer, 
T. 0570 618855, www.dekruidnagel.nl,   /DeKruidnagelDE KRUIDNAGEL

Merino  
Wollen

SOKKEN
• SUPERIEURE  

KWALITEIT SOKKEN  

• SUPERZACHT
• KRIEBELT NIET 

• OPTIMALE VENTILATIE

Onmisbaar voor warme voeten!

107.3 fm

SCHOPPEMA SCHOPT JE 
JE BED UIT! 

Iedere werkdag van 6.00 - 9.00 uur.
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De lijfarts van Sinterklaas
De lijfarts van Sint hield zielsveel van gedichten 
Oh ja, hij wist alles van bloeddruk, infusen en 
schoudergewrichten 
Van pezen, van wervels, van aorta en knie 
Maar meer nog, veel meer nog, wist hij van poëzie.
Van Kloos en van Campert, van Komrij en Bloem 
En van vele anderen, die ik, omdat dit gedicht dan wel vreselijk 
lang wordt, 
Hier gemakshalve maar even niet noem.

Sint vond dat prachtig. En droeg de lijfarts iets voor, 
Dan had hij aan de bisschop een dankbaar gehoor.
Dat gold ook voor de pieten
Voor hen was een avondje Wilmink een feest 
En een middagje Schmidt, mens dat was puur genieten.

Traditiegetrouw droeg de lijfarts elk jaar 
Na de optocht iets voor uit zijn dichtrepertoire.
Dat was altijd het vers van tante Mathilde 
Die krijste en schreeuwde en er maar niet aan wilde 
Dat de baard van de Sint een echte baard was 
En niet een gemaakt van watten of vlas.
Sinterklaas vond dat prachtig. Het was zijn lievelingsgedicht 
Logisch, want waar het om ging hing immers aan zijn gezicht.

Maar de dokter die dacht na een jaartje of tien 
Ik houd dat gedicht zoetjesaan voor gezien.
Ik wil eens iets anders. Iets meer eigentijds.
Over Sint die over de daken rijdt
Met rollerscates. Of die via internet
De kinderen maant: ‘nu snel naar je bed, 
Maar niet nadat je je Nikes hebt gezet.’
En dat dan gegoten in een heel modern jasje 
Zoiets als een Ipad voor Anne en een smartphone voor Basje 
“Sint Sint Sint Sint Sint, Piet Piet Piet Piet Piet 
Taai taai paard klomp wortel, de maan schijnt ziet ziet 
Staf appel oranje de roe speculaas
Hoe waaien de wimpels, Spanje, Piet, Sinterklaas.”

Hij was zeer tevreden en toog naar de Sint 
Want hij dacht:” Ik wil weten wat die er van vindt.
Hij zal het zeker waarderen, zo goed ken ik hem wel.”
En opgewekt trok hij bij Sint aan de bel.
Hij droeg blij zijn gedicht voor, maar halverwege riep de Sint boos 
en luid:
“Dokter doe me een lol en schei hier mee uit.
Mijn waarde heer lijfarts wat maak je me nou?
Dat moderne gedoe, dat is toch niks voor jou?
Piet Piet Piet Sint Sint Sint, zeg doe me een lol, 
Dat past niet bij mij. Dat wordt mij veel te dol.
Ik houd van traditie
Dus spring niet uit de band
Zwarte Piet ging uit fietsen vind ik al op de rand 
Dat gedoe met die pepernoot en die lachende smit als 
rijwielhersteller 
Nou, je kunt mij veel wijsmaken en veel vertellen, 
Maar ik heb nooit begrepen hoe of dat precies zit.
Dus, beste dokter, hoe graag jij het misschien eens een keer iets 
anders wilde 
Het is en het blijft tot in lengte van jaren, dat mooie gedicht van 
tante Mathilde.”

En zo is het sinds die dag altijd gebleven.
Ach ja, zo is het leven. Het is nemen en geven.
De Sint geeft.... cadeautjes
En heeft hij zo af en toe iets onder de leden 
Dan neemt zijn lijfarts.....zijn bloeddruk op 
Dan drinken ze samen een glas bisschopswijn.
En nog een en nog een. En gaan dan tevreden naar bed waar ze 
dromen 
Van tante Mathilde’s gezicht, dat als een maan zo rond schijnt 
door de bomen.
Terwijl het luid roept: “Ik heb het, ik weet niet al zo vaak gezegd.
Maar die baard van die bisschop, die baard is niet echt.”

Hallo lieve kinderen en vaders en moeders en 
opa’s en oma’s uit Deventer.
Allereerst hopen de Pieten en ik natuurlijk dat het 
goed met jullie allemaal gaat.
Dat jullie gezond zijn en dat we elkaar dit jaar op de een of andere 
manier weer gaan zien.
Heel veel kinderen mailen of schrijven ons. Ze vragen dan of we ook 
in 2020 wel naar Nederland komen. Nou, ik kan jullie vertellen dat 
we dat zeer zeker van plan zijn. Maar hoe? Dat is nog spannend. Hier 
in Spanje zitten we tot nu toe veilig binnen de muren van mijn paleis. 
We hebben onze eigen groentetuin en onze eigen fruitbomen. Onze 
eigen koeien en geiten en niet te vergeten onze kippen. Die leveren 
genoeg eieren voor ons allemaal. Gisteren heeft de Kook Piet nog 
lekkere kaas gemaakt van de melk van de geiten en morgen eten we 
worteltaart met zwarte olijfjes, fruitsalade en ijs toe.
Maar niet alle Pieten durven de verre reis naar Nederland aan. Bang 
dat ze ziek worden. Ikzelf zit, omdat ik al heel oud ben, ook in de risi-
cogroep. Daarom moeten we extra voorzichtig zijn. Dat begint al aan 
boord van de stoomboot.
Als we daar geen afstand van elkaar kunnen houden, moeten we 
misschien maar met het vliegtuig gaan. Een van onze Pieten meet nu 
de hele boot op en kijkt of alles wel veilig is. We hebben al een Mond-
kapjes Piet en onze Verpleeg Pieten houden ons allemaal goed in de 
gaten. En dat doen ze prima. ‘Handen wassen en afstand houden’, 
roepen ze regelmatig en dat doen we dan ook braaf.
Als jullie deze krant lezen zitten we misschien nog wel in Spanje. 
Wie weet. Maar we zijn er wel klaar voor om naar Nederland te gaan. 
Uiteraard komen we dan ook graag naar Deventer.
Die prachtige stad, die ons altijd zo hartelijk ontvangt en waar de 
oude Nicolaaskerk al van verre te zien is, slaan we natuurlijk liever 
niet over. De vraag is alleen wat we dan gaan doen. Het allerliefste 
zouden we natuurlijk gewoon met de boot weer aan komen varen. 
Aan wal gaan, honderden kinderen een handje geven en er in de  
Lebuïnuskerk een mooi feestje van maken. Maar, oei, oei, oei,
dan zitten we met z’n allen wel heel dicht op elkaar. Dat durven we 
niet aan.
Jammer, want uitgerekend dit jaar is het 160 jaar geleden dat er 
voor de Pieten en mij voor het eerst een groot Sinterklaasfeest werd 
gevierd in Deventer.
Nou ja, allereerst natuurlijk voor de kinderen van Deventer. Maar wij 
waren er maar wat trots op. Meneer Johannes van Vloten was toen 
een van de bedenkers van dat feest. Hij woonde in Deventer, maar 
was in de rest van Nederland net zo bekend als rapper Snelle en 
Özcan Akyol nu.
In deze krant kunnen jullie trouwens allerlei stukjes lezen over hoe 
het vroeger ging als wij in Deventer kwamen. Met veel dank aan de 
samenstellers van het boek ‘t Deventer Sint Nicolaas Feest 1860-
1994 en aan onze Weetjes Piet.
Maar nu terug naar 2020. Wat gaat er gebeuren? Jammer genoeg 
geen grote intocht. Wat dan wel? Daar zijn wij, en niet alleen wij, 
maar ook de mensen die onze intocht organiseren nog niet helemaal 
uit. Maar we komen. En in elk geval krijgen jullie kadootjes. Dat is al 
geregeld door onze Pakjes Pieten. Die hebben alle kadootjes goed 
schoongemaakt en ingepakt met handschoenen aan en mondkapjes 
voor. Dat zit wel goed. Hoe wij naar Deventer komen blijft nog even 
spannend. Ik raad jullie aan goed het nieuws te volgen en dus ook de 
kranten te lezen. Uiteraard om ook op onze website te kijken en DRTV 
(Deventer Radio & Televisie) te volgen.
We komen. Dat is zeker. Dus tot 5 december. 
Waar dan ook en hoe dan ook in Deventer. Tot dan allemaal en
de hartelijke groeten van de Pieten en Sinterklaas

Een brief 
van Sinterklaas



Kom langs
of kijk op broekhuis.nl

Voor alle zaken omtrent uw auto bent u bij Broekhuis aan het juiste adres. Of u nu op zoek bent 
naar de nieuwste Opel of een betrouwbaar adres voor het onderhoud of reparatie van uw auto; 
Broekhuis Deventer is úw Opel dealer.

BROEKHUIS DEVENTER.
Úw Opel dealer.

Dille & Kamille
Walstraat 59

7411 GK Deventer

rieten poppenwagen

katoenen 

knuffels

houten keukentje
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Van houten blokken en puzzels tot lieve, katoenen 
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waar jarenlang mee gespeeld kan worden.
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Vertrouwd 
dichtbij

Programma
De cursus bestaat uit een kosteloze 
informatiebijeenkomst. Hierna besluit 
u of deel wilt nemen aan de eerste 
drie cursusbijeenkomsten. Het zijn 
bijeenkomsten met handige oefeningen, 
tests en informatie over bewegen en 
evenwicht. Daarna kunt u kiezen om  
nog tien weken trainingen te volgen  
met oefeningen op uw eigen niveau.  
De trainingen zijn gebaseerd op de 
principes van tai chi, een traditioneel 
Chinese bewegingskunst. 

De informatiebijeenkomst vindt  
plaats op woensdag 8 mei van  
15.00 – 17.00 uur. Locatie: Carinova, 
locatie Sint Jozef, Sint Jozefplein 1, 
Deventer.U kunt zich aanmelden voor  
de informatiebijeenkomst via: 
Fysiotherapie.SintJozef@carinova.nl  
of bellen met 0900 8662,  
het algemene nummer van Carinova.

Kosten
De informatiebijeenkomst is gratis.  
De 3 cursusbijeenkomsten kosten 30 euro 
en 10 weken trainingsbijeenkomsten 
100 euro. U kunt zich voor elk deel apart 
inschrijven en kunt na elk onderdeel 
kiezen of u het volgende onderdeel wilt 
volgen. Bekijk ook uw aanvullend pakket, 
er zijn enkele verzekeraars die de cursus 
vergoeden.  

Carinova Postbus 678 7400 AR DEVENTER   T 0900 86 62   E info@carinova.nl   I www.carinova.nl

Valpreventiecursus, 
in balans
Stevig op uw benen staan en echt op ze vertrouwen: met het beweegprogramma 
“In Balans” kunt u een enorme verbetering van uw spierkracht en evenwicht 
bereiken. De kans om te vallen wordt kleiner en uw algehele conditie verbetert. 

Schurenstraat 8-A  |  7413 RA  DEVENTER

Ook de lijfarts
van Sinterklaas

werkt bij:
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1860
Vier deftige heren, zoals meneer Yordens en 
meneer Van Vloten vinden, dat het tijd wordt 
dat het Sinterklaasfeest ook een feest moet 
zijn voor mensen die weinig geld hebben. Dat 
waren er in die tijd nogal veel. Deventer kende 
toen nog scholen voor arme kinderen. Kinde-
ren waar waarschijnlijk geen pepernootje in 
huis kwam. De heren gaan geld inzamelen om 
daar iets aan te doen. 
Op 20 december 1860 hebben ze al 22 gulden 
en 35 cent bij elkaar. Dat is nu ongeveer  
11 euro. Dat lijkt heel weinig, maar daar kon 
je toen nog aardig wat voor kopen. Dat mocht 
ook wel, want het ging al gauw om bijna  
2000 kinderen.

1885
In 1885 is er al veel meer geld in kas. Om  
precies te zijn 464 gulden en 29 cent.
Bijna 220 euro. Dat mocht ook wel, want er 
werd voor de scholen veel georganiseerd. 
Poppenkast, spelletjes, toneelstukjes. Die 
werden door de onderwijzers gespeeld. Er is 
nog een brief uit die tijd van de secretaris van 
de Sinterklaas Commissie, meneer Eggink. Hij 
schrijft dat de onderwijzers zeer veel moeite 
hadden gedaan om het iedereen naar de zin 
te maken. Dat dat was gelukt, kon je aan de 
kinderen wel zien.
Van meneer Van Vloten is nog een lange brief 
bewaard gebleven, waarin hij vertelt dat er 
mensen zijn die niets over hebben voor het 
Sinterklaasfeest.
Meneer Van Vloten die toen al een BNer was, 
vindt dat maar niks. Hij schrijft: ‘...dat de 
kinderen een mooi Sinterklaasfeest verdienen. 
Gun de kinderen wat chocolade, wat krenten-
brood en een stukje speculaas. Dat kunnen 
jullie best missen.’ Die pittige brief stuurt hij 
naar de inwoners van Deventer die geld heb-
ben. Nou, dat heeft geholpen. Sint kan komen. 
Te paard gaat hij naar de scholen. Er komt een 
feest met muziek van de huzaren van Boreel 
en er is poppenkast van meneer Mazurka uit 
Amsterdam. Maar dat is nog niet alles.
Er wordt 124 kilo speculaas en melk gekocht 
voor de kinderen. Voor de volwassenen zijn 
er -let op- 400 sigaren en 59 flessen bier. Het 
waren andere tijden.

1889
Meneer Hofman gaat met zijn poppentheater 
optreden in de scholen in de Hagen-Burse-
steeg en Spinhuisplaats. Er wordt weer kren-
tenbrood besteld.
Ook staan de sigaren, de melk en het bier 
weer op het verlanglijstje van de Sinterklaas 
Commissie. Het jaar daarvoor werden er  
400 krentenbroden en 134 kilo snoepgoed bij 
de Deventer bakkers gekocht.
De commissie vraagt zich ook af of kinderen 
die weinig op school komen wel mee mogen 
doen met het Sinterklaasfeest. Ze vinden 
uiteindelijk dat alle kinderen mee moeten 
kunnen doen. Maar ze laten het aan de onder-
wijzers over om daar anders over te denken.
In 1890 is het nog maar de vraag of het  
Sinterklaasfeest op 5 december door kan 
gaan. Wat is er aan de hand? Koning Willem 
de Derde is dan eind november overleden.  
Als die op 5 december begraven wordt, zal 
Deventer het Sinterklaasfeest op 7 december 
vieren.
De koning wordt op 4 december bijgezet in de 
Koninklijke grafkelder te Delft.

1897
Er wordt besloten dat de onderwijzeressen 
limonade en chocolade krijgen in plaats van 
bier. Of de juffen en de meesters in die tijd 
echt bier dronken bij het Sinterklaasfeest 
hebben we niet kunnen ontdekken. Misschien 
was het bestemd voor de vele mensen die als 
vrijwilliger mee hebben gewerkt.
Wel werd er op de centjes gelet, want aan de 
voorzitter werd gevraagd om op een goedkope 
manier een nieuw kostuum te laten maken 
voor een van de ‘trawanten’ van de Sint. 
Dat moeten we even uitleggen, want niet 
iedereen zal weten wat een trawant is. Het 
is een ouderwets woord dat zoiets betekent 
als dienaar, lijfwacht of begeleider. Meestal 
waren waren het nogal strenge mannen. De 
naam Piet vinden we in de verslagen van 1897 
niet. Misschien werd met een trawant wel een 
hellebaardier bedoeld of een rijknecht.
Het Sinterklaasfeest begint in 1897 voor de 
kleintjes op school om tien uur.
Ook is er een voorstelling in de schouwburg. 
Voor de jongsten voor in de middag, voor de 

grotere kinderen tussen half vier en vijf uur.
In die schouwburg, die lag op de plek waar 
nu het stadskantoor is, kon van alles worden 
opgevoerd. Vaak waren dat sprookjes zoals 
Doornroosje, Sneeuwwitje, Assepoester en De 
schone slaapster. Daar was ook muziek bij. En 
dat noemde men dan een operette. Nu zouden 
we zeggen ‘musical’.

1905
Dit jaar zal de operette Assepoester worden 
opgevoerd. De heren Nijburg en Vrijburg zullen 
voor de muziek zorgen en meneer Bokhorst 
doet de regie.
Voor de Sint is een paard en een rijtuig ge-
regeld bij de bekende Deventer stalhouder 
Sonnenberg. Twee jaar later is er geen geld 
voor een feest in de schouwburg. Wat nu? Wel 
lekkers voor de kleintjes en niets voor de grote 
kinderen? Of toch naar de schouwburg en 
geen lekkers? De mensen van de commissie 
kunnen het maar moeilijk eens worden. Uit-
eindelijk besluiten ze dat de kleine kinderen 
net zoveel lekkers krijgen als het jaar daar-
voor en dat de grote kinderen naar de schouw-
burg mogen om naar de operette Doornroosje 
te gaan. Maar dan wel zonder traktatie.

1915
Burgemeester en wethouders willen graag 
dat het Sinterklaasfeest op een zaterdag 
gevierd wordt. Geen probleem voor de Sint en 
dus komt hij niet op zondag 5 december naar 
Deventer, maar op zaterdag 4 december. Dat 
hij niet in z’n eentje komt weten we dan al. 
Maar hoeveel mensen komen met hem mee? 
Op oude foto’s kun je dat soms een beetje 
zien. Pieten, hellebaardiers, mandendragers, 
Spaanse edelen. Eigenlijk zien we die nog 
altijd bij de intocht in onze stad. En herauten 
uiteraard. In 1916 moeten er in elk geval drie 
nieuwe pakken worden gemaakt. Daar heeft 
de ambachtsschool toen voor gezorgd.
Sint was er blij mee.

160 Jaar 
Sinterklaas 
in Deventer
Hallo, hallo lieve kinderen. En natuurlijk ook vaders en moeders en oma’ en 
opa’s. Het is al weer 26 jaar geleden dat er een mooi boek is gemaakt over 
Sinterklaas in Deventer. Meneer Jan Toet heeft het geschreven en dankzij hem 
weten we dus nu nog steeds hoe het sinds 1860 is gegaan met Sint en Piet in 
onze stad. Zo lees je dat niks vanzelf gaat. Ook het bezoek van Sinterklaas niet. 
Al sinds 1860 is er een soort van Deventer Sinterklaascommissie. Die bereidt 
alles zo voor dat het een mooie intocht wordt in onze stad. Wie weet zit een van 
jullie daar later ook wel in. Dan kun je meehelpen met het organiseren van de 
intocht. Je weet het maar nooit.

Veel leesplezier en hartelijke groeten van
De Weetjes Piet

Lees verder op volgende pagina
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Een jaar later vroeg men zich af of de intocht 
wel door moest gaan. Het was de tijd van 
de eerste Wereldoorlog. Nederland deed 
daar niet aan mee, maar ook hier waren het 
sombere tijden. De commissie vond dat het 
Sinterklaasfeest door moest gaan. Maar wel 
zuinig aan. ‘Hopelijk kan er in de bioscoop een 
film gedraaid worden voor de kinderen van de 
lagere scholen. En wie weet kan iedereen dan 
ook nog een stuk koek krijgen.’ Het komt in 
orde. 1300 kinderen gaan naar de bioscoop en 
Bussink levert de koek. Verder krijgt elk kind 
een reep chocolade en gaat de Sint de scholen 
langs.

1919
Ook al is het nu alweer een jaar lang vrede in 
Europa, men moet het nog steeds zuinig aan 
doen. Bestuurslid Kluwer lukt het om in Eefde 
650 liter taptemelk op de kop te tikken. Dat is 
hele magere melk waar men dan anijsmelk of 
chocolademelk van maakt. Dat is in elk geval 
lekkerder. Alles is in 1919 duurder. Een kren-
tenbrood je kost geen 5 cent meer, maar 10 
cent. Anijsmelk voor 1224 kinderen kost 120 
gulden. De bioscoop kost nu 90 gulden en ga 
zo maar door. Eigenlijk te duur allemaal. De 
film gaat niet door en een paar kleuterscholen 
willen liever niet meedoen. Daar hielden ze 
toen nog niet zo van ‘het sprookje’ van Sinter-
klaas. Maar misschien vonden ze het allemaal 
ook wel een beetje te duur. We zullen het nooit 
helemaal zeker weten.

1920
Honderd jaar geleden. Sinterklaas laat weten 
dat hij graag op een witte schimmel naar de 
Deventer scholen wil rijden. Hij komt dan al 
wel per boot aan de Kapjeswelle aan. Vandaar 
gaat hij te paard door de stad. De scholieren 
trekken achter hem aan naar de schouwburg, 
de bioscoop en de scholen. Daarna gaan ze 
naar huis. Meneer Haarbrink bespeelt het ca-
rillion, hoog in de toren van de Lebuïnuskerk. 
Uiteraard klinken dan allerlei sinterklaaslied-
jes door de binnenstad.
Een jaar later vriest het zo hard, dat de Sint 
niet met de boot naar Deventer kan komen. 
Wat nu? De trein! Het wordt de trein. En dus 
komt de Goedheiligman om kwart voor negen 
‘s morgens aan op het station. Het is koud, 

maar de lucht is helder. Er klinken trompetten 
en horens. Er is kanongebulder en duizenden 
mensen staan te juichen en te zingen als ze 
Sinterklaas en zijn gevolg zien.

1923
Op 15 november 1923 komt de Sinterklaas-
commissie ‘s avonds bij elkaar in lunchroom 
‘t Waaghuis. Op tafel staan dozen met lekkers, 
geleverd door verschillende bedrijven, want 
men wil iets te kiezen hebben. Even later 
zitten de commissieleden te zuigen en te 
kauwen. Met andere woorden; ze proeven 
al dat lekkers, om te kunnen bepalen welk 
snoepgoed de kinderen dat jaar zullen krijgen. 
Smak, smak, jum, jum.
De commissie sloot op 19 december het jaar 
heel tevreden af. Of er commissieleden waren 
die teveel gesnoept hadden, vertelt het jaar-
verslag niet.

1926
In Deventer lopen heel veel Sinterklazen rond. 
Meer dan ooit. Ze trekken zelfs met gala- 
rijtuigen en muziekkorpsen de stad in. Dat kan 
zo niet langer, vindt de Sinterklaascommis-
sie. Er is immers maar één echte Sint. Al die 
anderen, dat is maar verwarrend. En dan roept 
de krant ook nog op om naar de intochten van 
die Klazen te komen kijken. Gelukkig belooft 
de Burgemeester dat dat volgend jaar niet 
weer zal gebeuren. Zelfs het warenhuis van 
V&D zal in 1927 de Sint niet meer laten inha-
len. Het politiereglement wordt snel gewijzigd 
en bepaalt dat alleen de echte Sinterklaas en 
zijn trawanten op straat mogen komen. Dat is 
nog steeds zo en dat is uniek in Nederland.

1933
Er is veel werkeloosheid en armoede en met 
de handel en de industrie gaat het ook niet 
erg goed. Toch brengt de collecte voor het 
Sinterklaasfeest nog aardig wat geld op. Dat 
laat zien hoe belangrijk de Deventer bevolking 
het feest vindt.
De kinderen kunnen royaal op lekkers wor-
den getrakteerd en in de schouwburg is de 
operette Dick Whittington te zien. Die wordt 
maar liefst drie keer opgevoerd. In diezelfde 
schouwburg treedt ‘s morgens ook nog een 
goochelaar op en voor de kleintjes is er pop-
penkast. De commissie houdt zelfs geld over. 
Niet veel, maar toch.

1937-1945
In 1937 ziet het er heel anders uit. De ge-
meente wil geen subsidie meer geven en dat 
komt slecht uit. Of zoals men schrijft: ‘Dat 
is een leelijke hap uit den schotel.’ Wat nu? 
Bezuinigen en hopen dat de jaarlijkse collecte 
nog wat oplevert. Zes jaar lang is Nederland 
door de duitsers bezet en is het Sinterklaas-
feest in Deventer erg veranderd. Geen aan-
komst per boot, geen optocht. Wel gaat de Sint 
met een paar Pikkies naar scholen. Pikkies? 
Zijn dat Pieten? We denken het wel, maar 
helemaal zeker weten doen we het niet. Er is 
nog poppenkast, er zijn nog biscuitjes voor de 
kinderen en in de schouwburg voeren de on-
derwijzers en onderwijzeressen ‘De Gelaarsde 
Kat’ op.
In 1944 hebben de scholen geen feest. Waar-
om? Ze zijn haast allemaal gesloten.
Op 5 december 1945 is het bijna weer als 
vanouds. Duizenden mensen staan weer aan 
de Kapjeswelle om de stoomboot met haar 
gasten te verwelkomen.
En ja hoor, daar komt hij aan, de boot. Met 
palmen, vlaggen en herauten en uiteraard 
met de Sint en zijn gevolg. Aan boord is zelfs 
een 12 man sterke Canadese erewacht. Die 
canadezen hebben in 1945 Nederland helpen 
bevrijden en zijn toen nog een tijdlang in ons 
land gebleven. Ze regelen ook 2000 repen cho-
colade en zorgen voor 3000 stuks speelgoed. 
Het wordt een hele mooie intocht. Alleen het 
carillion klinkt niet. Dat is in de oorlog zwaar 
beschadigd en kan een flink aantal jaren niet 
bespeeld worden.

1958
Tot dan toe deed nog niet elke school mee aan 
het feest rond de intocht. Maar omdat men 
zo langzamerhand wel vindt dat het Sinter-
klaafeest voor alle kinderen is, wil men het 
voortaan met elkaar gaan vieren. Dat wordt 
op 12 september 1958 door alle scholen afge-
sproken en zo is iedereen tevreden.
Dat jaar maakt het filmbedrijf Polychoon een 
film over het Deventer sinterklaasfeest. Kos-
ten 1000 gulden. Dat is ongeveer 470 euro.
In 1962 komt de televisie naar de aankomst in 
Deventer. Een bijzondere aankomst. Zonder 
muziek, omdat de oude koningin Wilhelmina is 
overleden.
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BIJ U PAST!

Karakteristiek en natuurgetrouw

met ouderwets vakmanschap

en de nieuwste materialen.

Gespecialiseerd in:
• Volledige protheses
• Immediaatprotheses
• Gedeeltelijke protheses
• Prothese op implantaten
• Klikgebitten
• Lichtgewicht protheses
• Frames
• Reparaties van protheses
• Verfraaiing en correctie
• Oplossen van pijnlijke plekken

De eerste lijn zorgverlener

Tandprothetische praktijk Westhof
 Nieuwehaven 298, Gouda
 0182-672499
 www.tppwesthof.nl

Meer info?
Bel of kijk op mijn website.

Binnensingel 6, 7411 PM  Deventer
0570-769120
www.tppwesthof.nl

De eerstelijns zorgverlener

De praktijk is weer geopend voor de reguliere zorg, dit conform de leidraad 
Mondzorg Corona, gesteund door het RIVM, Zorgverzekeraars Nederland 
en het ministerie van VWS. U bent van harte welkom, wel graag eerst een 

afspraak maken.

Ook Sint komt 
één keer per jaar 
bij ons langs! 
En niet alleen maar 
voor zijn gebit.

Nederlands Bakkerij Centrum

Gekeurd door:

Nederlands Bakkerij Centrum

Gekeurd door:

PRODUCTKEURING 2018
ROOMBOTER

AMANDELSTAAF

1885

Nederlands Bakkerij Centrum

Gekeurd door:

Nederlands Bakkerij Centrum

Gekeurd door:

PRODUCTKEURING 2018
ROOMBOTER

AMANDELSTAAF

1885
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Aanbieding is geldig t/m 5 december

Tegen inlevering van deze bon:

e 5,85
per stuk

Roomboter amandelstaaf
PR

O
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C
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G
 2

02
0 130 jaar

Eerlijk en heerlijk brood 
van de echte bakker

132 jaar

Constantijn Huygenstraat 13 / Spoorstraat 4 Deventer - Telefoon 0570 613258
E-mail: info@echtebakkerwessels.nl - Website: www.echtebakkerwessels.nl

Vanaf begin volgende week volop

•tuinontwerp •tuinonderhoud 
•tuinaanleg   •straatwerk

De Colm NU OOK 
voor al uw straatwerk!
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1973
Het Sinterklaasfeest gaat pas door als de 
vlag van de toren waait. Dat is elk jaar zo. De 
lijfarts van de Sint, dokter Scholten, hangt die 
vlag dat jaar hoogstpersoonlijk op. Hij klimt 
‘s morgens heel vroeg alle trappen van de 
Lebuïnustoren op om te zien of het weer goed 
genoeg is. Zo niet, dan gaat de intocht niet 
door. Gelukkig is ook in 1973 het weer goed 
genoeg. En natuurlijk waait de vlag niet echt 
‘van’ de toren, want dan zou ie op iemands 
hoofd terecht kunnen komen of in de IJssel. 
En dat mag niet gebeuren. Tegenwoordig heb-
ben we uiteraard een andere lijfarts, maar hij 
controleert nog altijd of het weer goed genoeg 
is voor een intocht.

1985 en verder
Er wordt besloten dat de intocht voortaan 
op zaterdag is. Ook als 5 december op een 
zondag valt. Al die vrijwilligers hoeven er 
dan geen vrije dag voor op te nemen en het 
is zaterdags ook altijd gezellig druk in de 
binnenstad. Wel komen tegenwoordig de 
schoolklassen niet meer naar de intocht. Dat 
komt ook omdat bijna alle scholen hun eigen 
Sinterklaasfeest vieren. De aankomst is ook 
niet mee aan de Kapjeswelle, maar ‘gewoon’ 
aan de Welle. Over die Kapjeswelle doen nog 
mooie verhalen de ronde. Als de Sint en zijn 
gevolg daar vroeger aan wal gingen, werden 
ze even later ontvangen in het witte huis 

Het Sinterklaasfeest is al eeuwen oud. 
Dat zie je op dit schilderij van Jan Steen. 
Het heet ‘Het Sint Nicolaasfeest’ en werd 
geschilderd tussen 1665 en 1668.

aldaar. Men zei dat er dan vaak een of meer 
hartversterkertjes geschonken werden. Dat 
is een borreltje waar je zogenaamd weer 
warm van werd, want het was vaak koud op 
de boot. Of dat waar is? Er zijn geen foto’s 
van. Volgens mensen die die tijd nog hebben 
meegemaakt ging het meestal om warme 
chocolademelk. Ondertussen stond het paard 
van Sinterklaas daar al te wachten in de ga-
rage, zodat de Goedheiligman er in alle rust 
op kon klimmen. 

Hartversterkertjes worden nu in elk geval 
nooit meer gedronken en we hebben het ook 
niet meer over trawanten of Pikkies, maar 
over hellebaardiers, mandendragers, edelen, 
herauten en Pieten. Pieten in alle soorten en 
maten. Oma Piet, opa Piet, kapitein Piet, Elvis 
Piet, Pieten van adel en natuurlijk onze eigen 
Hoofd Pieten.

Hopelijk kunnen we ze volgend jaar wel 
weer allemaal begroeten aan de Welle.

Net als jullie zitten wij in Spanje ook met 
allerlei gebakken peren. Mondkapjes voor. Geen 
bijeenkomsten, zieke mensen, dichte horeca. 
Het is er allemaal niet vrolijker op geworden. We 
maken er maar het beste van. Ik heb via zoom 
contact met onze bestuurders en in mijn vrije 
tijd puzzel ik, doe spelletjes met mijn vrouw en 
kinderen, lees spannende boeken en heb elke 
dag contact met mijn zus die bij ons als arts in 
het ziekenhuis werkt. En dat doet ze geweldig. 

Als ik dit schrijf is Sinterklaas al op weg naar Nederland. 
En dus ook naar Deventer. Hij zegt altijd dat hij nergens  
zo hartelijk onthaald wordt als bij jullie in die prachtige 
koekstad. Nou heb ik geen idee hoe dat dit jaar gaat, maar 
ik heb wel een vriendelijk verzoek aan jullie. Ook wij, hier 
in Spanje, zijn gek met Sinterklaas en zijn Pieten. Wij willen 
dus ook heel graag dat iedereen weer gezond bij ons terug-
komt. Daarom wil ik jullie vragen om een beetje afstand te 
houden.

Niet alleen van jullie medeburgers, maar ook van Sint en 
Piet. Sommige dames willen graag de Hoofd Pieten knuffe-
len. Dat merken ze elk jaar weer. Daar hebben ze ook geen 
moeite mee, maar lieve dames, doe het dit jaar maar even 
niet. Geen gekus, geen geknuffel en ook niet keihard zingen 
met consumptie binnen de anderhalve meter. Als jullie je 
daar aan houden, krijgen wij weer een gezonde Sint terug 
en jullie hopelijk in 2021 ook.
Zo, nu ga ik samen met de kinderen een hele lekkere paella 
maken. Ik wens jullie, namens ons hele stadje en mijn 
vrouw alle goeds met Sinterklaas. Geniet van leuke Sinter-
klaasetalages, van cadeautjes, van gedichtjes en liedjes, 
van die lekkere warme bisschopswijn, van marsepein en 
van elkaar.
Maak er ondanks alles een gezellig Sinterklaasavondje van. 
En voor alles, blijf gezond. 

Dag allemaal. De hartelijke groeten van,
Juan Pablo Caruso del Mundo
(burgemeester van de plaats waar de Sint woont)

Beste mensen uit Deventer



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

Pura Vida, Caribisch restaurant
Grote Overstraat 36 - Deventer - 0570 597895

www.puravidadeventer.nl

PURA VIDA, 
CARIBISCH 
GENIETEN 
IN DE 
GROTE 
OVERSTRAAT

UUWW  TTRRAANNSSPPOORRTT  SSPPEECCIIAALLIISSTT  UUIITT  DDEEVVEENNTTEERR  

       DDaaggeelliijjkkss  vveerrttrreekk  vvaann  eenn  nnaaaarr:: 
• 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) 

       WWaaaarroomm  VVooss  TTrraannssppoorrtt??   
• Beloond met de Lean and Green Star 
• SQAS assessed 
• ISO 9001 gecertificeerd  

     
• Snelste doorlooptijden  
• Strategisch gevestigd in Deventer, Ittervoort 

en Groningen.  
   
 

www.vostransportgroup.com 

       OOvveerriiggee  ddiieennsstteenn:: 
• Verwarmd transport  
• ADR Transport 
• Warehousing 
• HACCP gerelateerd vervoer 

TEL: 0570-678989 

silvia@cateringoprolletjes.nl / www.cateringoprolletjes.nl

T 06 13 05 83 66

Een keer wat anders; de Heerlijke Deventerse 
Hapjes schotel voor 4 personen 
Kijk op www.cateringoprolletjes.nl

Uw uitvaartondernemer
voor Deventer
en omstreken

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

0570 60 66 44 (dag en nacht bereikbaar)

Els Schaap

Harry Maalderink

: 18 en 19 september 2020
: 08.30 - 17.30 uur
: Oerdijk 46, 7433 AB in Schalkhaar
: 0570 606 500 

Datum
Tijd
Locatie
Contact
www.ijsselbikes.nl

Multicycle fietsen zijn elegant, soepel en betrouwbaar.
Wilt u zelf ervaren wat een Multicycle e-bike zo bijzonder maakt?

Kom dan op vrijdag 18 september en zaterdag 19 september 
naar de Opstapdagen van IJsselbikes.

Multicycle Opstapdagen
bij IJsselbikes

Oerdijk 46 - 7433 AB Schalkhaar
www.ijsselbikes.nl

Een afspraak maken kan via 0570 606 500

Geef je fiets 
een winterbeurt 

en ga weer VEILIG 
de weg op!

FIETS
e 50,-

E-BIKE
e 60,-
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De Sint is uiteraard bekend als kindervriend, maar hij 
draagt ook de zeelui en de kooplieden een warm hart toe. 
Heel verstandig, want bij de kooplui koopt hij kadootjes 
en lekkers en dat brengen de zeelui dan weer van Spanje 
naar Nederland. Zo’n 600 jaar geleden, toen Deventer lid 
was van het verbond van Hanzesteden, kwam de Sint ook 
vaker naar die plaatsen. Hanzesteden waren steden die in 
heel Europa handel met elkaar dreven. 

Deventer kent dan ook niet voor niets de Nikolaaskerk. 
Beter bekend als de Bergkerk. Ook in ons land werd toen 
steeds vaker het Sinterklaasfeest gevierd. Jan Steen heeft 
er later nog een mooi schilderij van gemaakt. Daarop kun 
je goed zien hoe het in de 17e eeuw op het heerlijk avondje 
toeging. Bijna altijd was er een helper bij. Soms was dat 
een beetje een ruwe figuur, zoals de Duitse Grampus of 
ene Ruprecht, die zich het liefst in een dierenhuid kleedde. 
Wij in Nederland kennen natuurlijk al sinds jaar en dag die 
slimme Piet. Maar Piet is niet alleen bekend bij ons.

Honderd jaar geleden schreef de beroemde Oostenrijkse 
schrijver Joseph Roth een kort verhaal over Sinterklaas 
die naar de stad Wenen, de hoofdstad van Oostenrijk, gaat. 
We gaan het hier niet afdrukken, dat kan zomaar niet, 
maar we kunnen er wel iets over vertellen. Als de Sint 
door Wenen loopt is hij helemaal niet zo vrolijk. Het was 
kort na de eerste Wereldoorlog en hij vond het, ondanks 
de prachtige gebouwen, maar een trieste stad. Daar 
kwam nog bij dat de douane hem voor een smokkelaar 
aanzag. Iemand die stiekem snoepgoed de grens over wou 
smokkelen. Ze hadden zelfs alle snoepgoed en ook de 
cadeautjes in beslag genomen. Wat nu? Nieuw snoepgoed 
kopen? Dat was lastig, want de Sint had bijna al zijn geld 
aan cadeautjes uitgegeven en nieuw snoepgoed was toen 

Sint en Piet in het 
oude Wenen van 1919
Bijna overal kent men Sinterklaas. In het ene land ziet hij er soms iets anders uit dan in het 
andere. Maar dat is ook logisch. In het warme Spanje kleedt hij zich veel luchtiger dan in het 
koude Rusland. Maar waar hij ook gaat of staat, kadootjes en lekkers heeft hij altijd bij zich. Rond 5 en 6 december kadootjes 
geven is trouwens van alle tijden. Dat was al zo bij de oude Romeinen en Germanen en dat is nog steeds zo.

duur. Gelukkig kon hij nog een paar kilo 
lekkers op de kop tikken. Maar mooi 
pakpapier was weer bijna nergens te 
krijgen. Als hij ergens aanbelde waren 
er zelfs mensen die zeiden dat hij on-
gelegen kwam. ‘Uw knecht is mij liever 
dan u, meneer Sinterklaas, want die 
komt door de schoorsteen en stoort ons 
niet.’ Ja, dat werd er tegen hem gezegd. 
En toen er ergens in een huis een oude 

lamp ontplofte, gaf een jongetje daar 
Piet de schuld van. Rare jongens, die 
arme Oostenrijkers van honderd jaar ge-
leden. Bedroefd ging Sinterklaas weer 
weg. Of hij het jaar daarop weer terug is 
gekomen vertelt het verhaal niet. Maar 
dat zijn knecht ook in Wenen door de 
schoorsteen kwam, weten we dankzij 
het verhaal van Joseph Roth nu voor 
altijd.

We noemden al een paar programma’s 
waarvoor hij, meestal vanuit de regie-
wagen (zie foto), heel veel live regie en 
montage doet. Daar kunnen we ook nog 
‘The Voice’, ‘The Passion’, ‘Jinek’ en 
‘Beau’ aan toe voegen. En inderdaad, 
ook aan de landelijke Sinterklaasintocht 
heeft hij een flink aantal jaren meege-
werkt. Hij draagt het Sinterklaasfeest 
dan ook een warm hart toe en filoso-
feert wat er gedaan zou kunnen worden 
nu de traditionele intocht in Deventer dit 
jaar niet door kan gaan. Misschien met 
de camera er bij zijn als de Sint en zijn 
gevolg op de een of andere manier toch 
nog ergens in onze stad aankomen? 
Opnames maken en die dan direct, 
livestream dus, doorsturen naar DRTV?
 

De apparatuur voor zo’n streaming 
is er. De goed uitgeruste regiewagen 
staat klaar aan de Solingenstraat. Het 
zou heel mooi zijn om zo de inwoners 
van Deventer toch nog het ‘intocht 
gevoel’ te geven. “The Voice wordt met 
15 camera’s opgenomen, maar zoveel 
hebben wij niet nodig als Sinterklaas 
naar Deventer komt”, aldus Paul. Als... 
Ja, natuurlijk... Als! Want het is een raar 
coronajaar en weinig is zeker. Daarom 
raadt onze Nieuws Piet iedereen aan om 
het nieuws goed te volgen. Ook via de 
website van de Sint. Want wie weet is er 
op 5 december uiteindelijk toch nog een 
aankomst in onze mooie stad te zien. De 
Sinterklaas Commissie en Paul Tijhuis 
doen er hun uiterste best voor.

De TV wereld van Paul Tijhuis

De landelijke intocht? Daar heb ik jaren aan meegewerkt!
Onze Nieuws Piet had laatst de naam van Paul Tijhuis al een paar keer horen vallen. Het ging dan over TV programma’s als 
‘RTL Boulevard’, ‘Ter land, ter zee en in de lucht’, ‘Truck en Tractor Pulling’, ‘De beste zangers’, en de landelijke intocht 
van Sinterklaas. Nieuwsgierig geworden ging onze Piet kortgeleden naar Deventer, want daar -en niet in Amsterdam of 
Hilversum- is Black Tie Media, het bedrijf van Paul Tijhuis, gevestigd. Klopte al die informatie? Nou en of. Paul, opgeleid 
door televisiegrootheden als o.a. Guus Verstraete en Bert van der Veer (Barend en Van Dorp), begon zijn loopbaan 26 jaar 
geleden bij Endemol en ontvangt nog steeds veel opdrachten van deze grote speler in de TV wereld.



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 
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Autobedrijf Kemper
wordt Autovakmeester.

Dorpsstraat 20, 
7431 CK Diepenveen,  
570-591285, 
www.vandervleuten.nlKEMPER

Een nieuwe jas die ons beter past
We blijven uw vertrouwde autobedrijf en als Autovakmeester staan wij 
garant voor de beste service, vakkundigheid en professionaliteit. 
Ons meesterschap en betrouwbaarheid maken wij keihard met 
24 maanden garantie op onderdelen en reparaties. Autovakmeester stelt 
hoge eisen aan haar personeel. Een Autovakmeester-monteur 
is een professionele alleskunner die gewoon doet wat hij belooft.

VAN VREDEN

• Nieuwe auto’s
• Occasions
• Tankstation
• Onderhoud & APK
• Werkplaats 

Oerdijk 64a, 7433 AC Schalkhaar, 0570 625 838

VERLICHTINGSACTIE!

Falkx LED koplamp
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NU VOOR  € 6,00

LED set incl. batterijen
en houders
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LED set (easy fix)
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PRACHTIGE
CADEAUS

+
10

1

CARLOS IN HUIS BESTAAT 10 JAAR  
EN ONZE NIEUWE WINKEL IS  
1 JAAR OPEN! VAN 1 TOT 31 MAART 
ONTVANGT U LUXE DESIGN 
CADEAUS. HOE HOGER DE 
BESTEDING, HOE MEER CADEAUS! 

KOM LANGS IN DE VOORMALIG 
SALLANDSCHE BANK, TEGEN DE 
LEBUINUSKERK IN HET CENTRUM 
VAN DEVENTER! 

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel

CARLOS 
TRAKTEERT!

INTERIEURDESIGN 
IN DEVENTER

WWW.CARLOSINHUIS.NL

Hofstraat 13 - 15  |  7411 PD Deventer
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1 x powerbank 
met zonnecel

weekend 
elektrisch rijden 

(Opel Corsa-E)

kinderfiets 
t.w.v. e 500,-

e 50,- 
kado-
bon

 

2x kinder- 
zonnebrilSinterklaas ziet  

ieder jaar  
weer scherp  

met een bril van

Karel de Groteplein 27
0570-624139

3x koffie/thee 
pakket 

t.w.v. e 9,95

1x kadobon
t.w.v. e 10,-
1x kadobon
t.w.v. e 15,-

Roemar koffie & thee
vers gebrande koffie specials

en meer dan 100 soorten thee

Walstraat 45-51 Deventer

: 18 en 19 september 2020
: 08.30 - 17.30 uur
: Oerdijk 46, 7433 AB in Schalkhaar
: 0570 606 500 

Datum
Tijd
Locatie
Contact
www.ijsselbikes.nl

Multicycle fietsen zijn elegant, soepel en betrouwbaar.
Wilt u zelf ervaren wat een Multicycle e-bike zo bijzonder maakt?

Kom dan op vrijdag 18 september en zaterdag 19 september 
naar de Opstapdagen van IJsselbikes.

Multicycle Opstapdagen
bij IJsselbikes

2x
cadeaubon  
t.w.v. e 50,-  

te besteden bij

3x ‘Sparty’
pakket

t.w.v. e 50,- 

verrassings-
pakket 

t.w.v. e 25,-

verrassings-
pakket 

t.w.v. e 25,-

1 minuut
GRATIS 

winkelen bij 
Joffrey ter Horst

2x kadobon 
t.w.v. e 15,-

5x Deventer 
kalender van 

Bart Ross

1 waskaart 
voor 3x gratis 
autowassen 

volautomatische wasstraat

t.w.v. e 30,-

2 klusuren
  t.w.v. e 70,-

excl. BTW 

Canex
Verpakking à 3 kilo 
hondenvoeding in 
verschillende 
varianten.

Biofood
Zak à 12,5 kilo Adult 
Croc hondenvoeding.

Milbemax
Ontworming voor honden en katten, in 
verschillende varianten.

Beaphar Care+
Verpakking à 1,5 kilo konijnen- of 
knaagdiervoeding. Per stuk 11,50

Konacorn
Zak à 4 kilo 
strooivoer voor 
buitenvogels.

Topper Houtkorrel
Zak à 20 liter houtkorrel, 
voor knaagdieren 
en katten. 
Per stuk 7,99

Belmondo
Zak à 20 liter Biofresh kattenbakkorrels. 
Per stuk 9,65

Devotion
Zakje à 800 gram hoogwaardige 
kattenvoeding in verschillende varianten. 
Per stuk 5,95 - 6,29

29,959,95

14,99
2 voor

3,99

9,99
2 voor

17,99
2 voor

Sinterklaas komt 
ook bij 

Jumper Deventer!
T/M DINSDAG 3 DECEMBER
VOERBAKJE ZETTEN
Vanaf 5 december kun je het bakje ophalen!

Jumper Deventer
Essenstraat 2C
7418 BM
0570-820215
deventer@jumper.nl

Deze acties zijn geldig t/m zaterdag 30 november 2019 bij Jumper Deventer.

12,95 - 16,95 36,95

4,75

25%
korting

7,95
2 voor

Nieuw! De Go Ahead Eagles Fanshop!
u

Geldigheid: November & december

Bel 0570 - 238535 of mail naar info@deklusbakfiets.nl

WIJ KOMEN GRAAG 
BIJ U KLUSSEN

5x 
amandelstaaf

130 jaar

Eerlijk en heerlijk brood 
van de echte bakker

132 jaar

3 x bon 
t.w.v. e 25,-

te besteden bij aangesloten 
restaurant Deventer Eet app

Kom langs
of kijk op broekhuis.nl

Voor alle zaken omtrent uw auto bent u bij Broekhuis aan het juiste adres. Of u nu op zoek bent 
naar de nieuwste Opel of een betrouwbaar adres voor het onderhoud of reparatie van uw auto; 
Broekhuis Deventer is úw Opel dealer.

BROEKHUIS DEVENTER.
Úw Opel dealer.

1 x het boek 
De Ambtenaar 

van Almar Otten 
t.w.v. e 20,-

Het allernieuwste deel 
van ‘Dolfje Weerwolfje’ 
bij boekhandel Praamstra 
op zondag 14 april, 
van 13.00 tot 14.30 uur

Paul van Loon signeert ‘Spookweerwolven’

Keizerstraat 2 
7411 HG Deventer

Dolfje WeerwolfjeTM © Paul van Loon/illustraties  
Hugo van Look/all rights reserved Uitgeverij Leopold

Keizerstraat 2 • 7411 HG Deventer
www.boekhandelpraamstra.nl

SINT HOUDT VAN 
BOEKEN

1x auto voor 
heel weekend

boodschappen-
bon

t.w.v. e 100,- 

de Boreel

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

bon
t.w.v. e 30,-

 

BOREELPLEIN 52 - 7411 EH DEVENTER
INFO@YUMEDEVENTER.NL
WWW.YUMESUSHI.NL
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heeft uw kind
logopedie nodig?
corona-veilig of
online-logopedie
in de Kei, Deventer!

zonder

verwijzing

mét pepernoten!

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

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

Vraag naar de voorwaarden in onze winkel of kijk op onze website.

WK Scooter Centre wenst U een fijne feestmaand 
met de hele maand DECEMBER maar liefst 

alle ALLE accessoires naar keuze bij aankoop van 
een scooter of scootmobiel! DAT IS PAS GENIETEN!

20% KORTING We wensen iedereen  
een fijne Sinterklaas!

Samen spelen, 
leren & plezier 
maken

1000 knuffels en heel veel plezier… 
Een aai over de bol. Even lekker 
knuffelen. Leuke en leerzame 
activiteiten en uitstapjes. Dát is wat 
wij jouw kind bieden. Met plezier 
en betrokkenheid én in een veilige 
en gezellige omgeving. Kom langs 
voor een rondleiding en proef de 
sfeer. Stel gerust al je vragen. De 
rondleiding vraag je eenvoudig 
telefonisch of via onze website aan. 
Graag tot binnenkort!

Sam&ko
• T 0570 - 85 71 00 
• E info@samenko.nl 
• www.samenko.nl

Speciale actie:
Lezen prikkelt de fantasie en 
stimuleert onder meer de 
taal- en spraakontwikkeling 
van kinderen. Daarom krijg je 
bij een rondleiding een mooi 
voorleesboek cadeau!

Opvang voor 
kinderen van

0 tot 13 
jaar in heel 
Deventer
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Deventer
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kinderen van

0 tot 13 
jaar in heel 
Deventer

Samen spelen, 
leren & 
ontdekken

Nieuwsgierigheid prikkelen, 
samen ontdekken en spelen 
in een uitdagende omgeving. 
Leuke activiteiten op veilige en 
gezellige locaties. Dat is wat we 
bieden! Iedere dag staan wij met 
veel enthousiasme voor jou en je 
kind klaar! Kijk rond bij Sam&ko 
via het filmpje op onze website. 
Of maak een afspraak voor een 
rondleiding. In coronatijd doen we 
dat veilig, buiten openingstijd. 
Tot binnenkort! Bij Sam&ko.

We wensen iedereen  
een fijne Sinterklaas!

Samen spelen, 
leren & plezier 
maken

1000 knuffels en heel veel plezier… 
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activiteiten en uitstapjes. Dát is wat 
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Graag tot binnenkort!
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• T 0570 - 85 71 00 
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Speciale actie:
Lezen prikkelt de fantasie en 
stimuleert onder meer de 
taal- en spraakontwikkeling 
van kinderen. Daarom krijg je 
bij een rondleiding een mooi 
voorleesboek cadeau!

Opvang voor 
kinderen van

0 tot 13 
jaar in heel 
Deventer

De Oude Mosterdfabriek
Walstraat 64 Deventer

www.facebook.com/deoudemosterdfabriek/
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Toen was de aankomst 
nog heel gewoon. 
Hopelijk volgend jaar 
ook weer!

Beste Deventenaren... 

...volgend jaar weer...

...aan de Wellekade.

...Ik hoop dat wij...

...elkaar...

...mogen begroeten... 



Groepspraktijk
Fysiotherapie
Deventer

Pastoorsdijk 24 - Schalkhaar - T.: 0570 - 622 737

9SINDS
1909

Ruime parkeergelegenheid
via ingang Oerdijk 21a

Vrijdagavond: koopavond
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VOLG ONS OP FACEBOOK EN INSTAGRAM    -     WWW.TOTAL-LOOK.NL     -    NU OOK ONLINE BOEKEN 

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 

MOOI EN GEZOND HAAR  
BEGINT BIJ EEN GEZONDE HOOFDHUID! 

 
heeft u klachten als roos, eczeem,  

haaruitval, psoriasis of alopecia areata? 

met de mediscope zijn wij in de unieke gele-
genheid om onder deskundig advies  

een professionele diagnose te maken van uw 
hoofdhuid en haar. 

 
Wij zien u graag in onze kapsalon  

voor een vrijblijvend advies 

DECEMBERMAAND 
 

16 december zijn we weer  
aanwezig op de kerstmarkt  

in Schalkhaar 
——— 

tijdens de kerstperiode bieden wij 
ruimere openingstijden  

——— 
TEAM TOTAL LOOK WENST U  
EEN HELE FIJNE FEESTMAAND 

KASSABONACTIE 
in december hebben we  

onze laatste leuke maandactie  
ter gelegenheid van ons  

25 jarig bestaan 

Peter ten Broeke

Makelaardij, administratie 
of verzekering...

. . . bij ons bent u aan het juiste adres!

Oerdijk 21, 7433 AE Schalkhaar
T 085 - 7600948 - info@onbezorgd-wonen.nl
www.onbezorgd-wonen.nl

Henk-Jan Ruitenbeek

Jacqueline Bruggeman

06 - 445 396 00

Laat Partyservice Holten uw 
zorgen uit handen nemen, of het 
nu is voor uw bedrijfsfeest, 
personeelsfeest, buurtfeest of 
een diner bij u thuis. Wij regelen 
het voor u op vakkundige wijze!

Er zijn vele mogelijkheden op 
het gebied van catering. Of u nu 
kiest voor een buffet, barbecue, 
diner of wat u ook maar wilt, wij 
nemen de tijd om uw wensen 
in kaart te brengen en daar een 
passend voorstel bij te maken.

Elk feest is voor ons een 
uitdaging om er iets bijzonders 
van te maken!

Party service Holten V.O.F
Fabrieksweg 10
7451 PT Holten
T: 0548-367432

Heeft u iets te vieren?

www.partyserviceholten.nl

Marianne 
van der Liende
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Deventer
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Vrijdagavond: koopavond
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•  Sinterklaas een bisschop was in Turkije en hij 
persoonlijke dienaren genaamd pages had? 
De kleding die de Pieten dragen is de typische 
16e eeuwse kleding voor pages. 

•  Door een verwarring Sinterklaas nu uit Spanje 
komt? Hij was dus bisschop van Myra, maar 
in 1087 werden de beenderen van Sinterklaas 
verplaatst door Italiaanse vereerders naar Bari. 
Bari (Italië) was lang in handen van Spanje. 

•  Sinterklaas in het jaar 270 is geboren? Dus nu, 
in 2020, is hij 1750 jaar oud.

•  Sinterklaas als gever nooit gezien wil worden 
en daarom in het donker met Piet alle ca-
deautjes en lekkers door de schoorsteen in de 
huiskamer brengt? 

•  De staf een symbool is? De bisschoppelijke  
kromstaf staat symbool voor de kerkelijke 
macht van de bisschop. Symbool van de  
herdersstaf die staat voor de pastorale zorg die 
de bisschop voor al zijn gelovigen heeft. 

•  De allereerste intocht van Sinterklaas in Venray 
was? Deze intocht was in 1888.

•  Het paard van Sinterklaas pas sinds 1990  
Amerigo wordt genoemd? 

•  Speculaas en marsepein vroeger liefdessnoep-
jes waren? Was een jongen verliefd op een 
meisje, dan kreeg ze een figuurtje in één van 
deze twee lekkernijen. Vaak was het een ventje 
of een hartje. Wanneer het meisje de jongen 
niet mocht, brak ze het figuurtje in twee. Van-
daar ook de uitdrukking “iemand zijn hart bre-
ken”. Een taai-taai pop werd dan weer cadeau 
gedaan aan iemand die je echt niet mocht. 

•  De Spanjaarden helemaal geen cadeautjes 
krijgen met Sinterklaas? De Spaanse kinderen 
moeten wachten tot zes januari, want in Spanje 
krijgen de kinderen pakjes met Driekoningen 
(Reyes Magos).

•  De koetsier, samen met zijn paard en wagen, 
Sinterklaas met veel plezier naar Sporthal de 
Westenberg brengt?

•  Sinterklaas vroeger met de boot aankwam in 
het kanaal?

•  Sinds de Tweede Wereldoorlog Sinterklaas 
wordt vergezeld van een hele verzameling 
Pieten?

•  Het dichten met Sinterklaas echt Nederlands 
is? Het begon als een ‘plaagcadeautje’. Als de 
boer de laatste oogst binnenhaalde gaven de 
buren de boer een ui of een aardappel met een 
gedichtje erbij, plagend. Dit is de oorsprong van 
de surprises en gedichten.

•  Sinterklaas en Santa Claus een en dezelfde 
persoon zijn? De in Europa bekende gebruiken 
als Sinterklaas (Nederland, België en Frans 
Vlaanderen), Sankt Nikolaus (Duitsland) en 
Father Christmas (Groot Brittannië), werden 
door de kolonisten gecombineerd voortgezet 
in Noord Amerika als Santa Claus, waarbij de 
naam een verbastering is van Sinterklaas.  
Santa Claus is een afgeleide van onze Sinter-
klaas en bestaat pas een paar honderd jaar.

•  Vroeger 
de schoen werd 
gezet in kerken? 
De opbrengst 
werd aan de 
armen gegeven 
die het hard no-
dig hadden. De 
wortel, tekening 
of iets anders 
werd vroeger 
in de schoen 
verstopt als offer 
voor de goden 
om te laten zien 
dat je goed was 
geweest.

Nu Sinterklaas jullie een aantal wist je datjes 
heeft gegeven, wil Sinterklaas het een keer 
omdraaien en heeft hij vragen voor jullie. Hij zou 
het heel leuk vinden als jullie ze beantwoorden 
en de antwoorden in jullie schoen stoppen. Zodat 
Sinterklaas dit jaar blij van jullie antwoorden kan 
genieten.

1. Wat vind je het leukste van de Sinterklaastijd?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2. Wat denk jij dat het lievelingseten van  
Sinterklaas is?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3. Wie is jouw favoriete Piet?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
4. Welke pepernoot vind jij het lekkerst?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
5. Wat is het mooiste cadeautje wat jij ooit hebt 
gekregen van Sinterklaas?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
6. Wat is het gekste cadeautje wat je ooit gehad 
hebt van Sinterklaas?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
7. Is er een cadeau die jij aan Sinterklaas zou 
willen geven?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
8. Stel je krijgt een pepernoten opslaghuis, wat 
zou je dan doen met al die pepernoten?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
9. En als laatste vraag, wat staat er op jouw  
verlanglijstje?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Stop hem in je schoen en Sinterklaas zal al jouw 
antwoorden op zijn vragen lezen en misschien 
stopt hij wel wat lekkers in je schoen als  
bedankje!

Lieve Kinderen uit Schalkhaar
Nog maar heel even en dan is het weer zo ver: Sinterklaas komt aan in 
Schalkhaar! Zondag 22 november is hij in ons dorp. De Pieten zijn al druk 
bezig met de voorbereidingen. Er moet een hoop gebeuren om alle kinderen 
in Schalkhaar te kunnen verrassen. Gedichten schrijven, pepernoten bakken, 
cadeautjes inpakken en nog veel meer! Er is alleen één probleem... Waar 
is de sleutel van het pakhuis? Het pakhuis waar al jullie cadeautjes liggen! 
Zonder sleutel kan Pakjesavond helemaal niet doorgaan dit jaar! Dat wil toch 
helemaal niemand, Sinterklaas al helemaal niet! Willen jullie Sinterklaas 
helpen om de sleutel van het pakhuis te vinden? Kijk dan 22 november vanaf 
14.00 uur naar de livestream via www.sintinschalkhaar.nl. Hopelijk ziet 
Sinterklaas alle kinderen van Schalkhaar en maken we er op deze manier een 
onvergetelijk Sinterklaasfeest van!

Sinterklaas op een andere toer
Al sinds jaar en dag komt Sinterklaas samen 
met zijn Pieten elk jaar naar Schalkhaar. 
Een dag waar alle kinderen altijd erg naar 
uitkijken. 
2020 is voor iedereen een bijzonder jaar. Voor 
de Stichting Sinterklaasintocht Schalkhaar 
was het al snel duidelijk dat er een alter-
natief bedacht zou moeten worden om het 
kinderfeest wel door te kunnen laten gaan in 
verband met de huidige maatregelen.
Een Sinterklaasfeest overslaan? Nee, dat kan 
niet.

De vrijwilligers van de stichting hebben hard 
gewerkt om een spannend verhaal voor de 
kinderen te maken. Benieuwd naar wat er 
komen gaat? Volg dan de Livestream  
22 november vanaf 14.00 uur. 

Sponsoren bedankt!
Via deze weg willen wij al onze sponsoren 
bedanken. Ook in deze tijd zijn de sponsoren 
bereid om een steentje bij te dragen aan de 
stichting. Hier zijn wij erg dankbaar voor. 
Zonder onze sponsoren is het niet mogelijk 
om dit kinderfeest te vieren.

Wist je dat…
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Gerard deed nog wel meer dingen anders dan andere kinderen. Noem-
den die hun poes ‘Moortje’ of ‘Miepie’ of gewoon ‘Poes’, hij noemde zijn 
poes ‘Tijger’.
En tegen een tijger zei hij ‘Poes’. Niet echt stout, maar wel een beetje 
raar.
Dat vond hij leuk. Hij noemde een matroos een vos en een vos heette bij 
hem een matroos. Dat noemde hij ‘talen met speel’, terwijl hij natuurlijk 
bedoelde ‘spelen met taal.’ Het leuke daarvan was dat je dat de hele dag 
kon doen en dat het niks kostte. Gekke woordjes bedenken, rare zinne-
tjes maken, Gerard deed het graag en veel. Zijn vader en moeder vonden 
dat prima, want veel geld voor dure hobby’s hadden ze niet. Dus als ze 
weer eens boerenkool aten en Gerard zei dat hij een kuiltje in de jus ging 
schenken, dan vonden ze dat wel raar, maar ook wel grappig. Zo was 
Gerard nou eenmaal. Een beetje veel anders, maar ook wel weer leuk.
Bij de echoput van het stadje waar hij woonde, riep hij altijd heel hard 
een woord en gaf daar dan zelf de echo bij. Dan riep hij bijvoorbeeld:
‘Sinterklaas Kapoentje!!!’ En meteen daar achteraan, nog voor de echte 
echo kwam: ‘Zoentje, zoentje, zoentje.’ Als iemand hem dan zei dat het 
‘poentje’ was, antwoordde Gerard dat hij dat zelf wel bepaalde. Dat hij de 
baas was over zijn eigen echo.
Sinterklaas wist ook wat Gerard zo allemaal deed en hij besloot hem 
eens goed te pakken te nemen. De jongen had al vaker grappen uitge-
haald waar de Sint niet zo vrolijk van werd. Zo lag er eens een houten 
wortel in de schoen van Gerard en had hij een verlanglijstje gemaakt, 
waarop allemaal rare wensen stonden. Een wijsvingerstok in plaats van 
een duimstok, een zwembad, een luchtkasteel, tien kilo keukenmeiden. 
Dat soort dingen. En om het nog gekker te maken had hij boven het ver-
langlijstje geschreven ‘Hallo kerstman,  
hier is mijn lijstje. Graag alles voor zes uur  
‘s avonds bezorgen bij de achterdeur.’
Nou wist de Sint dat Gerard dol was op marsepein. Al maakte Gerard 
daar ook grapjes over. ‘Au, au, ik heb toch zo’n last van marsepijn’, riep 
hij dan. En trok een gezicht alsof hij zijn been had gebroken en zijn voet 
had verstuikt. Een beetje het gezicht dat voetballers trekken als ze een 
vrije schop of een strafschop willen versieren.
‘Ik zal hem krijgen’, dacht de Sint en hij gaf Piet opdracht om speciaal 
voor Gerard een heel bijzonder cadeautje te maken. Het werd  
5 december en Sint en Piet kwamen ook bij Gerard thuis. Sint deed heel 
aardig tegen de jongen. Die was daar wel blij om, want hij was toch een 
beetje bang dat hij het met zijn rare verlanglijstje iets te bont gemaakt 
had. Stel je voor dat ze hem mee naar Spanje namen. Maar nee hoor, 
de Sint bleef super vriendelijk. ‘Piet’, zei hij, ‘geef die lieve Gerard eens 

een extra fijn cadeau.’ Dat deed Piet. Gerard’s hart nam een sprongetje. 
Een extra fijn cadeau! Wat zou dat wel zijn. Hij pakte het aan en scheurde 
er meteen het pakpapier af. Zo nieuwsgierig was hij. En wat zag onze 
Gerard toen? Een grote dikke paardenvijg. Formaat kokosnoot. ‘Bah,’ riep 
hij heel hard. ‘Bah, wat vies!’ ‘Vies? Niks vies’, zei de Sint en hij pakte 
de vijg en at hem helemaal op. Die vijg, moet je weten, was namelijk 
gemaakt van marsepein. Maar dat had Gerard niet gezien. Dat heeft 
Sinterklaas hem pas verteld toen hij hem tot het laatste kruimeltje had 
opgegeten. Zo, dat was een goede les voor Gerard. Hij heeft nooit meer 
rare verlanglijstjes gemaakt en uiteindelijk is het allemaal nog wel goed 
gekomen met hem.
Hij is later schrijver geworden. En volgens mij heeft hij ook over Sinter-
klaas wel eens iets op papier gezet. Maar voor het zover was raapte hij 
voortaan elke paardenvijg op die hij op straat zag liggen. ‘Waarom doe 
je dat?’, vroegen de andere kinderen dan. En dan antwoordde Gerard: 
‘Omdat je nooit weet of het misschien marsepein is.’ En mocht je nou niet 
weten wat een paardenvijg is, dan moet je dat maar eens aan je ouders of 
je opa en oma vragen. Heb je meteen een leuk gesprek.

Hartelijke groeten van de Verhaaltjes Piet

Stoute Gerard en de goede Sint
Er was eens een jongen die soms (een beetje vaak) stout was. Dat komt wel vaker voor, 
maar dit was toch wel een heel bijzonder stout jongetje. Als andere kinderen ergens 
stiekem gingen belletje trekken, gooide hij natte kranten tegen de ramen. Nou zul je 
misschien denken ‘Wat is belletje trekken?’ Nou, dat komt uit de tijd dat er nog geen 
drukbellen waren, maar trekbellen. Daar trok je dan aan en dan hoorden de mensen in 
huis ‘Tringelingeling!’ Dan deden ze de deur open en dan was er niemand te zien. Ha,ha,ha.

Spectaculaire Sinterklaasfilm voor alle kinderen in Diepenveen
Jammer genoeg geen Sinterklaasintocht dit jaar, we weten 
allemaal waarom dit helaas niet mogelijk is. Maar er komt wel 
een vétte Sinterklaasfilm in Diepenveen! Zeker 20 mensen 
in Diepenveen zijn al weken in voorbereiding om een mooie, 
spannende en hilarische film te maken over de avonturen van 
Sinterklaas in Diepenveen. Want ook al is er geen intocht, 
natuurlijk komt Sinterklaas ook dit jaar naar Diepenveen 
om alle kinderen te verwennen met cadeaus, pepernoten en 
marsepein. 

De Sinterklaasfilm is zaterdag 28 november vanaf 13.00 uur te zien via  
www.dorpspleindiepenveen.nl. Het belooft een hilarische en spannende film te 
worden van Sinterklaas en zijn Pieten in en rondom Diepenveen. Want… heeft 
Wegwijspiet dit jaar wel het juiste adres doorgegeven en heeft Kadopiet wel 
genoeg kadootjes bij zich voor alle kinderen in Diepenveen?
Wat het feest compleet maakt is dat er van 18 november tot 4 december een 
“Sinterklaas Letteractie” is bij de winkeliers in Diepenveen. Kinderen kunnen 
op zoek gaan naar letters in de etalages en mooie prijzen winnen. De uitslag 
van de Letteractie is op 5 december bij Albert Heijn Middeldorp. Zeker 4 letters 
zullen te zien zijn in de Sinterklaasfilm; allemaal kijken dus! 
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Odile’s Giftshop 
wenst iedereen een 
fijne pakjesavond!

  WWW.EPPINK.NL

cdf

STIJLDANS

SALSA

ZUMBA

FEESTEN
HIPHOP

KIDSDANCE

GRATIS PROEFLES

Lokaal Eerlijk Bewust

Deventer-eet.nl is dé eerlijke en lokale eten bestelsite van Deventer!

Tijdens de feestdagen wensen we iedereen een warm hart toe. Ook de lokale 
horeca ondernemers in Deventer! 

In deze zware tijden kunnen ze wel een extra bestelling gebruiken! Deventer-eet.nl 
is veel goedkoper voor restaurants dan andere eten bestelsites. Op Deventer-eet.nl
vind je de lekkerste lokale gerechten van Deventer restaurants. Steun jij de lokale 
horeca?

Alsjeblieft: €5,00 CADEAU€5,00 CADEAU  op je bestelling omdat het bijna 5 december is!

Cadeau!Cadeau!
**€5,-€5,-

*M
eld

 je aan
 voor d

e n
ieu

w
sb

rief en
 on

tvan
g

 d
irect €

5 cad
eau

!

www.onsteinmeubelen.nl
Gerritsenweg 3   I   7202 BP Zutphen   I   T: 0575 514537
Openingstijden: Ma.: 13:30 - 17:30 uur Di./Do.: 09:30 - 17:30 uur

 Vrij: 09:30 - 21:00 uur Za.: 09:30 - 17:00 uur

VOLG ONS

De grootste collectie
relaxfauteuils vind
je in Zutphen bij

Relaxfauteuil

Felix
Leverbaar in
vele stof- en 

leervarianten

Relaxfauteuil

Mees
Leverbaar in
vele stof- en 
leervarianten

Altijd de scherpste prijs!

Van 899,-

NU BIJ ONS 
599,-

Van 799 ,-

NU BIJ ONS 
499,-
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Aanstaande 
zondag geopend 

van 12.00-17.00 uur
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“Roemar Koffie en Thee wenst 
iedereen hele fijne feestdagen”

Walstraat 45-51 Deventer
roemarkoffiebranderij.nl

“Roemar Koffie en Thee wenst 
iedereen hele fijne feestdagen”

Walstraat 45-51 Deventer
roemarkoffiebranderij.nl

Fantastische Koffie To Go!
NIEUW



GROOT 
onderhoud 
 vanaf 

GRATIS - GRATIS - GRATIS

APK
bij groot onderhoud!

AUTOBEDRIJF

TOP
Voor onderhoud en reparatie alle merken

APK
voor maar

e 39,-

e 190,-

0570 - 61 46 46  -  www.autobedrijftop.nl
Zwolseweg 156  -  Deventer

Boxbergerweg 17 - 7412 BB 
Deventer - Tel. 0570 567 982  
www.grobovloeren.nl

NIEUW 
ADRES

WAAROM MEER BETALEN
PVC
LAMINAAT 
VINYL
TAPIJT

Boxbergerweg 17 - 7412 BB 
Deventer - Tel. 0570 567 982  
www.grobovloeren.nl
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NIEUW 
ADRES

WAAROM MEER BETALEN
PVC
LAMINAAT 
VINYL
TAPIJT

WAAROM MEER BETALEN

PVC • LAMINAAT • VINYL
TAPIJT • TRAPRENOVATIE

December 
Feestmaand

Bel 0570 - 238535 of mail naar info@deklusbakfiets.nl

WIJ KOMEN GRAAG 
BIJ U KLUSSEN

Bel 0570 - 238535 of mail naar info@deklusbakfiets.nl

WIJ KOMEN GRAAG 
BIJ U KLUSSEN

Bel 0570 - 238535 of mail 
naar deventer@deklusbakfiets.nl

WIJ KOMEN 
GRAAG BIJ 
U KLUSSEN

NIEUW in Deventer!      2000 m2 meubels

ONS ASSORTIMENT
• banken
• fauteuils
• kasten
• salontafels
• tafels
• stoelen
• verlichting
• wanddecoratie
• schilderijen en prints
• kussens

• altijd de beste prijs
• de beste kwaliteit
• eerlijk en professioneel advies
• 7 dagen per week geopend
• gratis parkeren
• gratis koffie

Benieuwd naar de 
gehele collectie? 
Bezoek onze nieuwe 
showroom in Deventer en 
krijg gratis interieuradvies.

Hannoverstraat 7
7418 BL Deventer
06- 38557251
info@wooonze.nl
WWW.WOOONZE.NL

fauteuil cognac drie delig tafelset

e 239,- e 199,- per stuk

e 119,- 

Sijzenbaanplein 11, 7411 RZ Deventer / Hoge Hondstraat 113, 7413 CE Deventer
T (0570) 234110, E deventer@hypotheekplan.nl
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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
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
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
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
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
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

UUWW TTRRAANNSSPPOORRTT SSPPEECCIIAALLIISSTT UUIITT DDEEVVEENNTTEERR 

       DDaaggeelliijjkkss vveerrttrreekk vvaann eenn nnaaaarr::
• 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)

       WWaaaarroomm VVooss TTrraannssppoorrtt?? 
• Beloond met de Lean and Green Star
• SQAS assessed
• ISO 9001 gecertificeerd 

• Snelste doorlooptijden 
• Strategisch gevestigd in Deventer, Ittervoort 

en Groningen. 

www.vostransportgroup.com

       OOvveerriiggee ddiieennsstteenn::
• Verwarmd transport 
• ADR Transport
• Warehousing
• HACCP gerelateerd vervoer

TEL: 0570-678989

Samen ruimen 
we ook de 
pepernoten op!

deventerschoonfamilie.nl

270_Cambio_Sint_adv.indd   1 15-10-20   14:18

Ook de lijfarts
van Sinterklaas

werkt bij:

1 4 72 5

8

3 6

9

107.3 fm

SCHOPPEMA SCHOPT JE 
JE BED UIT! 

Iedere werkdag van 6.00 - 9.00 uur.

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.

silvia@cateringoprolletjes.nl / www.cateringoprolletjes.nl

T 06 13 05 83 66

Een keer wat anders; de Heerlijke Deventerse 
Hapjes schotel voor 4 personen 
Kijk op www.cateringoprolletjes.nl

73 76 7974 77

80

75 78

81

Het allernieuwste deel 
van ‘Dolfje Weerwolfje’ 
bij boekhandel Praamstra 
op zondag 14 april, 
van 13.00 tot 14.30 uur

Paul van Loon signeert ‘Spookweerwolven’

Keizerstraat 2
7411 HG Deventer

Keizerstraat 2 • 7411 HG Deventer
www.boekhandelpraamstra.nl

SINT HOUDT VAN 
BOEKEN

Pastoorsdijk 3, Schalkhaar, www.o
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Uw uitvaartondernemer
voor Deventer
en omstreken

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

0570 60 66 44 (dag en nacht bereikbaar)Inspiratie 
opdoen voor 

uw tuin?

Revalstraat 7, Deventer • Tel.: (+31) 0570-59 07 12 • www.tuinmani.nl

Wij hebben een ruime keus in 
overkapping, veranda, bestrating, schutting en hekwerk etc

Kijk voor aanbiedingen op: tuinmanivuurwerk.nl

82 85 8883 86

89

84

90

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

Pura Vida, Caribisch restaurant
Grote Overstraat 36 - Deventer - 0570 597895

www.puravidadeventer.nl

PURA VIDA, 
CARIBISCH 
GENIETEN 
IN DE 
GROTE 
OVERSTRAAT

Sinterklaas ziet  
ieder jaar  

weer scherp  
met een bril van

Karel de Groteplein 27
0570-624139

91 94 9792 95
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Nederlands Bakkerij Centrum

Gekeurd door:

1885

N
ed

er
la

n
d

s 
B

ak
k

er
ij

 C
en

tr
u

m

G
ek

eu
rd

 d
oo

r:

18
85

e 5,85
Roomboter amandelstaaf

OPEN DAGEN TECHNIEK

17, 18, 26 EN 27 NOVEMBER

WIN EEN
DRONE

KOM NAAR ONZE OPEN DAG EN MAAK KANS!

AANMELDEN VIA ONZE WEBSITE !

www.technicampus.nl

We wensen iedereen 
een fijne Sinterklaas!

Sam&ko
• T
• E
• www.samenko.nl

Speciale actie:
Lezen prikkelt de fantasie en 
stimuleert onder meer de 
taal- en spraakontwikkeling 
van kinderen. Daarom krijg je 
bij een rondleiding een mooi 
voorleesboek cadeau!

Opvang voor 
kinderen van

0 tot 13
jaar in heel 
Deventer
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: 18 en 19 september 2020
: 08.30 - 17.30 uur
: Oerdijk 46, 7433 AB in Schalkhaar

Datum
Tijd
Locatie
Contact
www.ijsselbikes.nl

Oerdijk 46 - 7433 AB Schalkhaar
www.ijsselbikes.nl

Een afspraak maken kan via 0570 606 500

Geef je fiets 
een winterbeurt 

en ga weer VEILIG
de weg op!

FIETS
e 50,-

E-BIKE
e 60,-

WWW.RENOVARKOZIJNEN.NL

KOZIJNEN
kunststof, hout en aluminium

Ondernemersweg 5 Holten  Tel 0548 - 362350

Vanaf begin volgende week volop

• •
• •

De Colm NU OOK
voor al uw straatwerk!

109 112 115110 113
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111 114
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Autobedrijf Kemper
wordt Autovakmeester.

Dorpsstraat 20, 
7431 CK Diepenveen,  
570-591285, 
www.vandervleuten.nlKEMPER

Een nieuwe jas die ons beter past
We blijven uw vertrouwde autobedrijf en als Autovakmeester staan wij 
garant voor de beste service, vakkundigheid en professionaliteit. 
Ons meesterschap en betrouwbaarheid maken wij keihard met 
24 maanden garantie op onderdelen en reparaties. Autovakmeester stelt 
hoge eisen aan haar personeel. Een Autovakmeester-monteur 
is een professionele alleskunner die gewoon doet wat hij belooft.

VAN VREDEN

• Nieuwe auto’s
• Occasions
• Tankstation
• Onderhoud & APK
• Werkplaats 

Oerdijk 64a, 7433 AC Schalkhaar, 0570 625 838

Boxbergerweg 17 - 7412 BB 
Deventer - Tel. 0570 567 982  
www.grobovloeren.nl

NIEUW 
ADRES

WAAROM MEER BETALEN

Boxbergerweg 17 - 7412 BB 
Deventer - Tel. 0570 567 982  
www.grobovloeren.nl

NIEUW 
ADRES

WAAROM MEER BETALEN

Boxbergerweg 17 - 7412 BB 
Deventer - Tel. 0570 567 982  
www.grobovloeren.nl

NIEUW 
ADRES

WAAROM MEER BETALEN

WAAROM MEER BETALEN

December 
Feestmaand
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Ook Sint komt 
één keer per jaar 
bij ons langs! 
En niet alleen maar 
voor zijn gebit.

Subaru Forester e-BOXER

De veiligste auto in zijn klasse Kom in Apeldoorn proefrijden met de Subaru Forester e-BOXER

Rijnstraat 62, 7332 AX Apeldoorn 
Tel: 055 5212809
E-mail: info@eickhof.nl
Web: https://www.eickhof.nl
Facebook: https://www.facebook.com/AutohuisEickhof

Registratievoordeel op de 

Subaru Forester 

incl. gratis trekhaak. 

Uw voordeel € 3.500,- OP=OP!

DE KRUIDNAGEL

Merino 
Wollen

SOKKEN
• SUPERIEURE 

KWALITEIT SOKKEN 

• SUPERZACHT
• KRIEBELT NIET 

• OPTIMALE VENTILATIE

Onmisbaar voor warme voeten!

Gerritsenweg 3   I   7202 BP Zutphen   I   T: 0575 514537
Openingstijden: Ma.: 13:30 - 17:30 uur Di./Do.: 09:30 - 17:30 uur

Vrij: 09:30 - 21:00 uur Za.: 09:30 - 17:00 uur

VOLG ONS

De grootste collectie
relaxfauteuils vind
je in Zutphen bij

RelaxfauteuilRelaxfauteuil

Altijd de scherpste prijs!

Van 899,-

NU BIJ ONS

599,-

Van 799 ,-

NU BIJ ONS

499,-
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Aanstaande 
zondag geopend 

van 12.00-17.00 uur
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Ten Have Vloeren

heeft uw kind
logopedie nodig?
corona-veilig of
online-logopedie
in de Kei, Deventer!

zonder

verwijzing

mét pepernoten!

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

Deventer-eet.nl is dé eerlijke en lokale eten bestelsite van Deventer!

Tijdens de feestdagen wensen we iedereen een warm hart toe. Ook de lokale 
horeca ondernemers in Deventer! 

In deze zware tijden kunnen ze wel een extra bestelling gebruiken! Deventer-eet.nl 
is veel goedkoper voor restaurants dan andere eten bestelsites. Op Deventer-eet.nl
vind je de lekkerste lokale gerechten van Deventer restaurants. Steun jij de lokale 
horeca?

Alsjeblieft: €5,00 CADEAU€5,00 CADEAU  op je bestelling omdat het bijna 5 december is!

Cadeau!Cadeau!
**€5,-€5,-

*M
eld

 je aan
 voor d

e n
ieu

w
sb

rief en
 on

tvan
g

 d
irect €

5 cad
eau

!

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

www.dehipshop.nl

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

www.dehipshop.nl

De Hipshop - Brink 21 - 7411 BR Deventer
Tel. 0570 - 745091

Ook ingang Roggestraat (achterkant van De Hip)

www.dehipshop.nl
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Fantastische Koffie To Go!
NIEUW

CARLOS IN HUIS BESTAAT 10 JAAR
EN ONZE NIEUWE WINKEL IS 
1 JAAR OPEN! VAN 1 TOT 31 MAART
ONTVANGT U LUXE DESIGN 
CADEAUS. HOE HOGER DE 
BESTEDING, HOE MEER CADEAUS! 

KOM LANGS IN DE VOORMALIG 
SALLANDSCHE BANK, TEGEN DE 
LEBUINUSKERK IN HET CENTRUM 
VAN DEVENTER! 

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel

CARLOS 
TRAKTEERT!
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CARLOS 
TRAKTEERT!
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Volg @SolarPiet op TikTok, Instagram of Facebook!

Heb jij SolarPiet Heb jij SolarPiet 
al op de daken gezien?al op de daken gezien?

Heb jij SolarPiet 
al op de daken gezien?

DEVENTER

Vertrouwd 
dichtbij

Programma Kosten

Carinova Postbus 678 7400 AR DEVENTER   T 0900 86 62   E info@carinova.nl   I www.carinova.nl

Valpreventiecursus, 
in balans
Stevig op uw benen staan en echt op ze vertrouwen: met het beweegprogramma 
“In Balans” kunt u een enorme verbetering van uw spierkracht en evenwicht 
bereiken. De kans om te vallen wordt kleiner en uw algehele conditie verbetert. 
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BROEKHUIS DEVENTER.
Úw Opel dealer.

Sijzenbaanplein 11, 7411 RZ Deventer / Hoge Hondstraat 113, 7413 CE Deventer
T (0570) 234110, E deventer@hypotheekplan.nl
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  WWW.EPPINK.NL

cdf

STIJLDANS

SALSA

ZUMBA

FEESTEN
HIPHOP

KIDSDANCE

GRATIS PROEFLES
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De Oude Mosterdfabriek
Walstraat 64 Deventer

www.facebook.com/deoudemosterdfabriek/

GROOT 
onderhoud 
 vanaf 

GRATIS - GRATIS - GRATIS

APK
bij groot onderhoud!

AUTOBEDRIJF

TOP
Voor onderhoud en reparatie alle merken

APK
voor maar

e 39,-

e 190,-

0570 - 61 46 46  -  www.autobedrijftop.nl
Zwolseweg 156  -  Deventer

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!

B O R E E L D E V E N T E R . N L

W I N K E L C E N T R U M

DE SINT 
WINKELT VEEL 
OP WINKELCENTRUM 
DE BOREEL
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Vanaf € 14.695,-
Private Lease vanaf  € 229,- p/mVanaf € 19.995,-

Private Lease vanaf  € 331,- p/m

Vanaf € 19.995,-19.995,-
Private Lease vanaf  € 331,-€ 331,- p/m p/m

Vanaf € 14.695,-14.695,-
Private Lease vanaf  Private Lease vanaf  € 229,- p/m

Nu in de showroom.
De nieuwe Kia Rio en 
Kia Picanto.

Van Mossel biedt meer dan u verwacht!

Apeldoorn Oude Apeldoornseweg 40B T. 055 - 36 82 840 
Amersfoort Maanlander 12 T. 033 – 48 01 212

Winnaar van:

PLATINUM
PRESTIGE AWARD

Weten wat jouw auto waard is? 

Trotse sponsor Go Ahead Eagles

nieuw in de 
Deventer 
binnenstad

zo kom je 
bij ons:

gratis 
smoothie 
bij inlevering 
van deze bon

je vindt het bij SPAR

SPAR city Deventer
Keizerstraat 4
7411 HG Deventer

SPAR city 
Deventer
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7411 HG Deventer

SPAR city 
Deventer

nieuw in de 
Deventer 
binnenstad

zo kom je 
bij ons:

gratis 
smoothie 
bij inlevering 
van deze bon

je vindt het bij SPAR

SPAR city Deventer
Keizerstraat 4
7411 HG Deventer

SPAR city 
Deventer

Ongewoon goed 
ondernemen, 
gewoon doen

Ongewoon goed 
ondernemen, 
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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De nieuwe Subaru Forester e-BOXER combineert hybridetechnologie  
met symmetrische vierwielaandrijving, met standaard:

- 2.0 benzine e-BOXER hybride
- 11% lager brandstofverbruik
- 1.870 kg trekgewicht
- Symmetrical All-Wheel Drive (permanente vierwielaandrijving)
- X-MODE technologie inclusief Hill Descent Control
- EyeSight veiligheidssysteem met Adaptive Cruise Control

De volledig nieuwe Subaru Forester met hybridetechniek  
is er vanaf: € 46.995,-

Nu in de showroom: de volledig 
nieuwe Subaru Forester e-BOXER. 
De ultieme hybride voor elk avontuur. 

Hybrid, the Subaru way

De slimste keuze.
En de betrouwbaarste.
En de veiligste.

Subaru Forester e-BOXER

Zelf ontdekken? Ga naar www.subaru.nl/forester of bezoek de dichtstbijzijnde Subaru-dealer.  
Gecombineerd verbruik: 6,7 l/100 km en CO2-emissie 154 g/km.

De veiligste auto in zijn klasse 

De nieuwe Subaru Forester e-BOXER combineert hybridetechnologie 
met symmetrische vierwielaandrijving, met standaard:

- 2.0 benzine e-BOXER hybride
- 11% lager brandstofverbruik
- 1.870 kg trekgewicht
- Symmetrical All-Wheel Drive (permanente vierwielaandrijving)
- X-MODE technologie inclusief Hill Descent Control

- EyeSight veiligheidssysteem met Adaptive Cruise Control

De volledig nieuwe Subaru Forester met hybridetechniek is er vanaf € 46.995,-

Nu in de showroom: de volledig 
nieuwe Subaru Forester e-BOXER. 
De ultieme hybride voor elk avontuur. 

Hybrid, the Subaru way

Kom in Apeldoorn proefrijden met de Subaru Forester e-BOXER
Bel met Marcel Eickhof voor een afspraak 055 -5212 809 of bezoek onze showroom aan de Rijnstraat 62 in Apeldoorn. 
Gecombineerd verbruik: 6,7l/100 km en CO2-emissie 154 g/km.

De slimste keuze.
En de betrouwbaarste.
En de veiligste.

Rijnstraat 62, 7332 AX Apeldoorn 
Tel: 055 5212809
E-mail: info@eickhof.nl
Web: https://www.eickhof.nl
Facebook: https://www.facebook.com/AutohuisEickhof

Registratievoordeel op de 

Subaru Forester 

incl. gratis trekhaak. 

Uw voordeel € 3.500,- OP=OP!

De volledig nieuwe Subaru Forester met hybridetechniek 
is er vanaf: € 48.195,-



27 Sinterklaas Sinterklaas P U Z Z E L K R A N T Sinterklaas Sinterklaas
Maak kans op één van de prachtige prijzen (zie pagina 15)
Op pagina 25 staan 133 vakjes met daarin een gedeelte van de advertentie van alle adverteerders in deze speciale Sinterklaas Puzzelkrant. Welke 
adverteerder hoort bij welk vakje? Vul de namen van de bedrijven hieronder in. LET OP: twee adverteerders staan er dubbel in! Stuur deze pagina (in 
een voldoende gefrankeerde envelop) t/m 28 november 2020 aanstaande naar: Mediaburo Schoppema, Schonenvaardersstraat 14, 7418 CC Deventer 
en maak kans op één van de vele prijzen! U kunt uw oplossing ook afgeven bij Plus Joffrey ter Horst in Schalkhaar en/of Spar City Deventer in de 
Keizerstraat. Daar staat een opvallende box, met de voorpagina van de Sinterklaaskrant erop gedrukt, waar u de oplossing in kan deponeren. 
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Naam:

Adres:

PC en woonplaats:

Heeft u een huisdier:   ja    nee

Leeftijd:

Tel.nr.:

E-mail:

 M    V

Prijswinnaars worden via de mail 
op de hoogte gebracht.



Vanaf € 14.695,-
Private Lease vanaf  € 229,- p/mVanaf € 19.995,-

Private Lease vanaf  € 331,- p/m

Vanaf € 19.995,-19.995,-
Private Lease vanaf  € 331,-€ 331,- p/m p/m

Vanaf € 14.695,-14.695,-
Private Lease vanaf  Private Lease vanaf  € 229,- p/m

Nu in de showroom.
De nieuwe Kia Rio en 
Kia Picanto.

Van Mossel biedt meer dan u verwacht!

Gem. brandstofverbruik: 4,9-5,7 l/100km, 20,4-17,5 km/l. CO2-uitstoot: 110-127 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde acties en consumentenprijzen zijn geldig bij aankoop of private lease van een nieuwe Kia Picanto 
modeljaar 2021 en Kia Rio modeljaar 2021 met uiterste kentekenaanvraag op 28-12-2020 en uiterste registratie/start van het contract op 18-01-2021. Genoemde prijzen zijn incl. kosten rijklaar maken. 
De Private Lease-aanbieding loopt via Kia Autolease en betreft een product gecertificeerd door Stichting Keurmerk Private Lease. Het getoonde Private Lease tarief is een vanaf tarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 
10.000 km per jaar en is alleen geldig op voorraadmodellen. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij uw Kia-dealer. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten 
voorbehouden.

Apeldoorn Oude Apeldoornseweg 40B T. 055 - 36 82 840 
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

Winnaar van:

PLATINUM
PRESTIGE AWARD

Weten wat jouw auto waard is? 

Doe de gratis  op www.kia-vanmossel.nl


