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Beauty

BROWBAR

&

Walstraat 94, Deventer
0570-763003 - 06-15249100 (whatsapp)
www.beautyandbrowbar.nl
info@beautyandbrowbar.nl

crazy about 
      brows.

Passion for beauty,

Verwen jezelf en bezoek 
onze Beauty & Browbar

Dille & Kamille
Walstraat 59

7411 GK Deventer

rieten poppenwagen

katoenen 

knuffels

houten keukentje

O, kom er eens kijken…

Van houten blokken en puzzels tot lieve, katoenen 
knuffels: bij Dille & Kamille vind je mooi speelgoed

waar jarenlang mee gespeeld kan worden.

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!

Kom gezellig 
langs!

Susan bloemen
Walstraat 36, 7411 GM

06 - 12 77 47 45
bloemensusan@gmail.com

In gemoedelijke, huiselijke 
sfeer vind je al het moois van 
Mooi, Leuk & Lekker. Moois 

waar je hebberig van wordt! 
Verblijd jezelf of een ander. 
Tenminste, als je ’t weg kan geven…

Mooi, Leuk en Lekker
Walstraat 117, Deventer  -  T 0570 - 597442

Openingstijden: di. t/m vr. 10.00 - 17.30, za. 10.00 -17.00 uur.
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Voor mij is de aankomst
van Sinterklaas 
één groot feest

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

Acquisitie:
Jeroen Schoppema
Petra Hommelberg
Nick Prins
Paul Kusters

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.

• U heeft 4 dochters, op welke manier vieren jullie thuis pakjesavond?
“Mijn dochters zijn inmiddels allemaal volwassen, dus wij vieren pakjesavond niet meer  
samen. Maar ik heb warme herinneringen aan de pakjesavonden van vroeger. De uitgela-
ten kinderen, de pepernoten en de gezelligheid vond ik altijd geweldig.”

•  Vorig jaar was de intocht natuurlijk heel anders dan anders, ook in Deventer. Hoe heeft 
u deze intocht ervaren?

“Ik vond het heel jammer dat we Sint en zijn Pieten door corona niet zo groots konden 
ontvangen als in andere jaren. Maar tegelijkertijd vonden veel mensen een manier om toch 
met vrienden en familie het Sinterklaasfeest te kunnen vieren. En de Sinterklaascommis-
sies zijn ook heel creatief geweest, dat vind ik echt een compliment waard.” 

•  Denkt u dat we over 10 jaar nog steeds het Sinterklaasfeest zullen vieren, zoals we dit 
al jarenlang doen?

“De sinterklaastraditie gaat ver terug en daarom denk ik dat we dit feest nog lang zullen 
vieren. Door de jaren heen is ook te zien dat de traditie verandert. De kleur van de pieten is 
veranderd en kinderen gaan ook niet meer mee in de zak van Sinterklaas als ze ondeugend 
geweest zijn. Maar juist doordat de traditie meegaat met de tijdgeest, kan deze nog jaren 
mee.”

•  Heeft u ook contact (gehad) met Sinterklaas voordat hij naar Deventer komt op zater-
dag 4 december?

“Uiteraard heb ik ieder jaar even contact met Sinterklaas. Ik ontvang hem altijd persoonlijk 
op de IJsselkade en vooraf overleggen we altijd even om ervoor te zorgen dat alles dan op 
rolletjes loopt. Veel kinderen kijken wekenlang uit naar de aankomst van Sinterklaas, dus 
het moet wel goed gaan!”

•  U mag vast ook uw schoen zetten dit jaar. Wat staat er op uw verlanglijstje?
“Ik ben dol op melkchocolade, dus een chocoladeletter in deze smaak staat bovenaan mijn 
verlanglijstje.”

•  Hoe vindt u het dat de stad Deventer de oudste  
Sinterklaasstichting van heel Nederland heeft?

“Voor mij als burgemeester is het heel fijn dat ik kan 
vertrouwen op een Deventer Sinterklaasstichting met 
heel veel ervaring, die precies weet hoe Sinterklaas 
graag ontvangen wil worden in Deventer. Dat zorgt 
ervoor dat ik me geen zorgen hoef te maken over de 
inkoop van de pepernoten, het vervoer en de verzorging 
van het paard van Sinterklaas. Voor mij is de aankomst 
van Sinterklaas daarom één groot feest.”

SINTERKLAAS DANKT OOK DIT JAAR WEER ALLE SPONSOREN. TOP!



“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

Zutphenseweg 4-A   |   7418 AJ Deventer   |   0570 - 59 49 07
www.hetdeventernieuws.nl

DeventerNieuwsHet

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

De Oude Mosterdfabriek
Walstraat 64 

Deventer
www.facebook.com/deoudemosterdfabriek/
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Oma en opa van 
Keizerslanden
Die hadden nog dagelijks heel veel om handen
Zij haakte en breide, schreef gedichtjes en 
bakte
En steeds wanneer opa de grasmaaier pakte
Ging zij naar het schuurtje en hielp hem met 
harken
Ook liepen ze graag door de Deventer parken
Met hun huppelend hondje Hoetepetoet
Dan zei hij tegen haar: ‘Wat hebben  
we ‘t goed.’
‘Toch, zei oma, is er nog veel meer te doen
Dan maaien en naaien en met de hond naar  
‘t plantsoen.
Ik weet niet precies wat, maar iets kriebelt  
in mij.’
‘In mij ook, zuchtte opa, maar ik kan er  
niet bij.’
Toen zag hij in een krant die hij net had 
gekocht
Een berichtje: Hulp Pieten in Keizerslanden 
gezocht.
De Sint zat wat krap in zijn Pieten helaas.
‘Helaas?’, zei oma toen. ‘Helaas pindakaas!’
En ze stuurde een briefje naar Spanje en 
schreef:
‘Ik geef mij graag op voor Piet als het kan.
En dat doe ik meteen dan ook namens  
mijn man.
Want Piet zijn dat lijkt ons fantastisch,  
heus Sint
Daarmee maakt u ons echt zo blij  
als een kind.’
Sint vond het prima en dus ging onze  
oma meteen met naald, schaar en draad aan 
de slag.
En ze naaide, heel handig,  
twee prachtige pakken
Met pofbroek en kragen  
en ook nog twee zakken
En opa die kocht bij de struisvogelboer
Twee sneeuwwitte veren voor de muts  
van velour
(Dat is, moet je weten een fluweelzachte stof)
Piet oma, Piet opa, ze vonden het tof
Dat ze Sint mochten helpen. ‘Alleen, zeiden zij,
Met die roetvegen, sorry Sint, zijn wij niet blij
Wij zijn brandschone Pieten, met schone 
gezichten
En ook schone handen
Dat moeten ze snappen hier in Keizerslanden.’
Nou, dat was geen probleem volgens de  
goede Sint
En ook niet volgens Sirius,  
hun jongste kleinkind
Die was maar wat trots dat hij grootouders had
Die officieel Pieten waren van de kindervriend.
‘Dat zijn mijn oma en opa’, zei hij en lachte  
en zwaaide
En hoopte dat oma ook zo’n pak  
voor hem naaide
Want Pieten op leeftijd, het kan,  
maar op den duur
Dooft toch ooit bij hen eens  
dat warme Pietenvuur.
En dan is het, weet je, ergens best fijn
Als er vrolijke jonge opvolgers zijn
Dus zie je over twintig jaar in  
Keizerslanden een Piet
Grote kans dat je dan Piet Sirius ziet.

Na 25 jaar waren de Deventer Pieten qua kleding wel eens toe aan wat 
nieuws. En dat is gelukt. De oude, wat sleetse kostuums zijn vervangen 
door nieuwe tunieken, nieuwe ballonbroeken, nieuwe capes en nieuwe 
baretten. Alles in de maten XL en XXL, want ook onze Pieten zijn in de 
loop der jaren groter geworden. Bovendien moet er bij koud weer ruimte 
zijn voor een warme trui, want aan kleumende Pieten heb je niet veel.

Verantwoordelijk voor die nieuwe outfit is Esther Giling. De van oorsprong Amsterdamse 
coupeuse die al ruim 30 jaar in Deventer woont en met haar bedrijf ‘Zo gezoomd’ aan 
de Nieuwstraat gevestigd is, heeft in overleg met de Sinterklaas Commissie gekozen 
voor stevig velour in de kleuren geel, paars, blauw en donkergroen. Mede vrijwillig 
geassisteerd door Wasseem Al Hindy, is ze vervolgens patronen gaan tekenen en aan de 
slag gegaan met knippen en naaien. 
De stoffen kocht ze o.a. bij een bedrijf in Twello en de Deventer adelaars die de 25 pakken 
sieren werden met een speciale techniek op de pakken gedrukt door het hier ter plaatsen 
gevestigde bedrijf PressOn.
Op het moment dat dit artikel tot stand kwam, legde Esther zo’n beetje de laatste hand 
aan de ballonbroeken. Als alles doorgaat - en dat hopen we - zijn de ‘nieuwe’ Pieten 
straks in vol ornaat te zien bij de intocht. Esther komt dan zeker kijken.

Nieuwe 
pietenpakken



Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com

De leukste
cadeaus

shop je in
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•  Raakt u nooit eens een verlanglijstje 
kwijt? 
Ach ja soms is er wel eens eentje zoek, 
maar die komt altijd wel weer boven water. 
En gelukkig zijn er ook de Pieten nog die 
heel veel cadeauwensen horen.

•  Is er iets wat u nog nooit eerder heeft 
gedaan? 
Haha genoeg hoor. Bungyjumpen is zoiets. 
Maar dat moet je op mijn leeftijd ook maar 
niet meer willen natuurlijk.

•  Wat is de belangrijkste taak van de 
Hoofdpiet? 
Hij moet zorgen dat alles soepel verloopt. 
En dat lukt hem gelukkig ook. Niet altijd 
meteen, maar met de hulp van de andere 
Pieten komt het altijd weer goed.

•  Wat is uw lievelingseten en -drinken? 
Dat verandert nog wel eens moet ik 
zeggen. Soms is het paella (een heerlijk 
Spaans gerecht), maar je kunt me ook 
wakker maken voor een lekker bord 
boerenkool met worst of een vegetarische 
variant. Want ook de Sint probeert wat 
minder vlees te eten. Verder drink ik graag 

een lekkere kop koffie en een paar keer 
per dag een glas water.

•  Hoeveel pieten passen er eigenlijk in het 
Pietenhuis? 
Dat is iets wat we ieder jaar proberen 
te tellen, maar het lukt eigenlijk nooit. 
Gelukkig is er plek genoeg en hoeft er 
nooit iemand op het dak te slapen.

•  Hoe komt u met uw paard Ozosnel op een 
schuin of glad dak? 
Dat is een mooie vraag, maar net zoals een 
goochelaar houdt Ozosnel dit soort trucjes 
geheim. Want voor je het weet lopen alle 
paarden en pony’s over de daken!

•  Heeft u corona gehad? En bent u nu ook 
gevaccineerd? 
Gelukkig heb ik het (nog) niet gehad. 
En door mijn leeftijd behoor ik tot de 
risicogroep en was ik daarom ook heel snel 
aan de beurt voor mijn vaccinatie. 

•  Waarom wordt het Sinterklaasfeest alleen 
in Nederland gevierd? 
Je kunt je voorstellen dat ik door mijn 
leeftijd heel moeilijk de hele wereld 

over kan reizen. Maar.. overal waar 
Nederlanders wonen en dus o.a. ook op de 
Antillen, wordt het gevierd hoor!

•  Krijgt u zelf ook wel cadeautjes op uw 
verjaardag? 
Zeker, en ook al daarvoor. Denk maar eens 
aan al die tekeningen die in de schoenen 
liggen.

•  Denkt u er wel eens aan om te verhuizen 
naar Nederland? 
Nou om eerlijk te zijn niet. Ik vind het 
in Spanje heerlijk. En daar kan ik ook 
nog over straat zonder dat iedereen me 
herkent.

•  Kunt u zelf ook alle Sinterklaasliedjes 
meezingen? 
Vooral in mijn hoofd, want mijn zangstem 
is namelijk niet zo mooi als die van jullie.  
Dus liever luister ik.

•  Bent u ’s nachts wel eens ‘betrapt’ door 
kinderen die wakker werden? 
Bijna wel… maar gelukkig kan ik eigenlijk 
altijd wel op tijd wegkomen of me achter 
de schoorstenen verstoppen.

Kinderen stellen vragen aan Sinterklaas

Natuurlijk hopen wij 
weer veel kinderen, 
papa’s en mama’s 
en opa’s en oma’s 
te mogen begroe-
ten aan de Welle. 
Alleen al van het 
vooruitzicht hierop 
word ik vrolijk. 
Maar ja, wel op 
een verantwoorde 
manier. Wij zullen 
in de weken naar de 
intocht regelmatig 
berichten over de 
gevolgen van de 
corona regels voor 
de intocht via onze 
website, via onze 
Facebook pagina en 
via de pers. Houdt u 
deze berichtgeving 
goed in de gaten 
en bereid u hierop 
voor als u naar de 
intocht komt. Dan 
hopen we samen 
met u op een mooi 
feest.

De eerste intocht in coronatijd
Van de voorzitter

Nadat we de intocht van 2020 (die onze 160ste had moeten worden) door de corona 
pandemie moesten afblazen ziet het er nu naar uit dat Sint dit jaar weer aan kan komen 
aan de Welle. Maar, het zal anders zijn dan anders. Wij volgen de richtlijnen van de 
overheid. Wat dat betekent is nog niet 100% zeker, maar het ziet er nu naar uit dat de 
inmiddels bekende coronacheck nodig is voor de Wellekade. Als dit nodig is om weer aan 
de Wellekade aan te kunnen komen dan hebben we dat ervoor over. 
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Als de intocht 

door gaat wordt 
dit de route



We hebben de draad weer opgepakt ! 

• Horren 

• Jaloezieën 

• Duette 

• Plissé 

• Rolgordijnen 

• Zonneschermen 

• Screens 

• Rolluiken Tevens voor al uw schilder– en  

behang klussen. 

WWW.HOVENSZONWERING.NL 
06 185 19 154 

 GANT -  BRAX -  HILTL -  WELLINGTON -  MAC - TOMMY HILFIGER  
JOHN MILLER - K-WAY - EDWARD & SONS -  LANCETTI - FYNCH HATTON 

NORTH’84  -  SLATER - NINO DANIELI
 GANT -  BRAX -  HILTL -  WELLINGTON -  MAC - TOMMY HILFIGER  

JOHN MILLER - K-WAY - EDWARD & SONS -  LANCETTI - FYNCH HATTON 
NORTH’84  -  SLATER - NINO DANIELI

De herenmodezaak 
die al 136 jaar bestaat

GANT - BRAX - HILTL - WELLINGTON - MAC - TOMMY HILFIGER
JOHN MILLER - THE GOOD PEOPLE - MORSE CODE - BLAUER

FYNCH HATTON - NORTH’84 - SLATER - NINO DANIELI

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

NIEUW 
ADRES

WAAROM MEER BETALEN
PVC
LAMINAAT 
VINYL
TAPIJT

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

NIEUW 
ADRES

WAAROM MEER BETALEN
PVC
LAMINAAT 
VINYL
TAPIJT

WAAROM MEER BETALEN

PVC • LAMINAAT • VINYL
TAPIJT • TRAPRENOVATIE

December 
Feestmaand

  WWW.EPPINK.NL

cdf

STIJLDANS

SALSA

ZUMBA

FEESTEN
HIPHOP

KIDSDANCE

GRATIS PROEFLES

reclame@koekstadradio.nl
Meer info: 0570-594907

Luisteren via:
www.koekstadradio.nl
Internetradio: koekstadradio

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

Maak de zinnen 
af met een 
passend rijmwoord!
1.  Sint is in het land.  

Dat stond ook in de ......
2.  Weet je wat ik ga doen?  

Ik zet straks mijn .....
3.  Dan zing ik ook een lied.  

Dat is voor Sint en .....
4.  Sint komt op het paard.  

Het dier zwaait met zijn .....
5.  Piet klimt op het dak  

met op zijn rug een .....
6.  Waar is Sint naar op zoek?  

Ik denk naar zijn .....
7.  Dit kreeg ik van Sint:  

een pak met een .....
8.  Piet voelt in de zak,  

daar zoekt hij een .....
9.  Ik ken Piet al lang,  

dus ben ik niet .....
10.  Piet komt in de nacht,  

dan loopt hij heel .....



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

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 
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Zijn roots liggen, evenals die van zijn echtgenote, 
in het onderwijs, maar in zijn vrije tijd is hij 
binnen de Deventer Sinterklaas Commissie op 
allerlei terreinen actief geweest.
Dat begon in 1953 als hellebaardier. ‘Kwamen 
we na een koude boottocht aan bij het huis van 
Zevenbergen, waar we dan een extra likje baard-
lijm onder onze snorren en baarden kregen (en 
iets warms voor de inwendige mens). Later was 
ik als commissielid verantwoordelijk voor de 
controle over de aankomst van de Sint. Dat ging 
nagenoeg altijd goed, want iedereen binnen de 
commissie kende zijn taken en voerde die naar 
eer en geweten uit.’ (Zo is het trouwens nog 
steeds binnen de Deventer Sinterklaas  
Commissie, wist onze redacteur te melden)

Traditie
Voor Jan Toet een bewijs dat traditie, ook bij 
de intocht, een gebruik is dat van de een op de 
ander wordt doorgegeven. ‘Tradities’, aldus Jan, 
‘zijn waardevol en boven alle kritiek verheven. 
Maar ze gaan wel met langzame stappen met de 
tijd mee. Onze vaders en moeders en opa’s en 
oma’s gaven ze aan ons door. Ook een stad als 
Deventer hecht aan haar tradities en daar hoort 
ons Sint Nicolaasfeest bij. Ken je geschiedenis, 
anders hebben we geen toekomst.’
Mooie herinneringen heeft Jan Toet ook aan de 
voorstellingen/musicals die de onderwijzers en 
onderwijzeressen rond 5 december in de  
Deventer Schouwburg gaven. Met dank aan 
muzikale en creatieve mensen als Daan Poelder, 
Ton Zwartkruis, Ferdo Assenberg, Loek van 
Voorst en vele anderen.
‘Soms werd een voorstelling wel vijf keer opge-
voerd. Ik speelde daarin mee, verzorgde o.a. de 
decors en was tevens penningmeester van de 
Sinterklaas Commissie van de openbare scho-
len. Die decors werden opgeslagen in een pand 
aan de Ceintuurbaan. Daar vond ik tot mijn grote 
verrassing het hele archief van de Deventer  
Sinterklaas Commissie.’

Niet alles ging goed
Het is bij zo’n grote organisatie bijna onvermij-
delijk dat er ook wel eens iets misging. Of dat er 
over e.e.a. nog eens extra onderhandeld moest 
worden. De scholieren gingen vroeger vaak met 
bussen naar de intocht en in 1959 was 500 gul-
den voor een bus erg veel geld. Wat te doen?
Contact zoeken met de directie van de busmaat-
schappij. De heer Jannink, destijds directeur 
van de Bernardus scholen, wees de directie op 
hun vervoersplicht en meldde vervolgens dat hij 
drie weken van te voren door zou geven hoeveel 
kinderen er op 5 december bij de ‘gewone’ bus-
halte zouden staan. Zo’n 700. Dat was wel evens 
schrikken voor de busmaatschappij en prompt 
ging de prijs met 300 gulden omlaag.
Jan Toet: ‘Ook dreigde er een keer een bus-
staking. Toen heb ik met ene meneer Spanjer, 
(Spanje had ik in dit verband een toepasselijker 
naam gevonden), de NS man die voor onze regio 
verantwoordelijk was, afgesproken dat de kinde-
ren uit Colmschate met een trein naar Deventer 
konden komen. Gelukkig werd de staking op het 
laatste moment afgelast.
Sint is overigens ooit zelf per trein in Deventer 
aangekomen. Dat was in 1926. De IJssel was 
toen dichtgevroren. Deventer had destijds al 

wel één Sinterklaas. Dat was zo’n 100 jaar 
geleden beslist anders. Meerdere ‘bisschoppen’ 
bezochten in die tijd onze stad, hetgeen ook wel 
eens op ruzies uitdraaide. De gemeente heeft 
daar toen een eind aan gemaakt en bepaalde: 
Voortaan in het openbaar alleen de enige echte 
Sint Nicolaas!
En zo is het tot op de dag van vandaag gebleven.
Maar nog even terug naar 1926. De Sint en zijn 
gevolg stapten uit en gingen de stad in. De trein 
reed door, met voorop een vlag en een vaandel. 
Waar die gebleven zijn is een raadsel. Dus mocht 
iemand dat vaandel nog ergens thuis hebben 
liggen, meld u dan even.’

Oei, de verkeerde school
Een beetje uit de hand met een bus liep het ook 
toen die voor de verkeerde school stond. Niet 
bij De Windroos, maar aan de Rielerweg. Wat te 
doen?
Jan Toet: ‘De kinderen van groep 3 zijn toen gaan 
lopen en ik kon het nog net zo regelen dat de 
boot 10 minuten langer bleef varen, zodat die 
kinderen toch nog op tijd bij de intocht konden 
zijn. In overleg met de schooldirectie heeft toen 
de heer Velner van het desbetreffende busbedrijf 
de jongste kinderen in het voorjaar daarop een 
busreisje aangeboden. De buschauffeurs deden 
die ritjes rond de intocht trouwens best graag. 
Ook voor hen was het een gezellig uitje.

De NOS komt
‘Zo’n 22 jaar geleden meldde zich de NOS bij 
ons. Ze wilden opnames van de Deventer intocht 
maken, teneinde daar ‘s avonds 5 minuten aan 
te wijden. Prima vonden we dat, maar we zeiden 
wel dat ze er dan s‘ morgens om 5 uur moesten 
zijn. Konden ze slapen bij het toenmalige pen-

sion Huize Vermeer aan het Grote Kerkhof. Dat 
deden ze. Die ochtend begon het om 6 uur te 
sneeuwen. Wat te doen? Wij hebben toen de rou-
te drie keer laten vegen en ook nog een keer la-
ten strooien. Dat ging, tot blijde verbazing van de 
NOS, heel snel en soepel. We hebben ze daarna 
verteld dat ze zich over het weer geen zorgen 
hoefden te maken, omdat het zonnetje zou 
schijnen als de Sint zou arriveren. Wij hadden 
immers Sint’s lijfarts, tevens weerdeskundige, 
die elk jaar de toren van de Lebuinus op ging en 
daar de vlag uitstak als hij goed weer bespeurde. 
Scholen hebben toen nog wel naar het politie-
bureau gebeld om te vragen of de intocht door 
kon gaan, maar de dokter had het goed gezien 
en de NOS kon mooie opnames maken. Die zijn 
uiteraard diezelfde avond nog uitgezonden.
Het werk voor de Deventer Sinterklaas Commis-
sie heb ik vele jaren gedaan en altijd geweldig 
leuk gevonden. Met dank aan al die vrijwilligers 
die zich altijd weer hebben ingezet om van de 
intocht, die in zijn huidige vorm nu al meer dan 
100 jaar bestaat, een succes te maken. Want 
zonder al die mensen was het nooit geworden 
wat het nu is. Uniek en met een geheel eigen 
uitstraling. Met hele bijzondere Pieten, helle-
baardiers, edelen, herauten, mandendragers, 
muzikanten, kapiteins en bemanning en een 
bevolking die elk jaar weer even enthousiast 
aan de kade staat om de Goedheiligman en zijn 
gevolg toe te juichen. Een prachtige traditie.’ Ik 
was het helemaal met Jan Toet eens en bedank-
te hem hartelijk voor de koffie en het appelgebak 
en uiteraard ook namens de Sint, voor alles wat 
hij gedaan heeft.

De Redactie Piet

Jan Toet: ‘Tradities zijn waardevol en gaan 
met langzame stappen met de tijd mee.’
Onze Redactie Piet is dit jaar op bezoek geweest bij Jan Toet. Dat is voor iedereen die 
in Deventer betrokken is of was bij de Sinterklaasintocht, een zeer bekende naam. 
Jarenlang is hij actief geweest binnen de Sinterklaas Commissie. En reken maar dat hij 
over die tijd veel kan vertellen. En niet alleen daarover. Jan kent de geschiedenis van het 
Sinterklaasfeest zoals maar weinigen die kennen.
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De tien van Toet
Zoals we al meldden weet Jan Toet meer dan gemiddeld veel over Sint Nicolaas. 
We konden niet alles wat hij ons vertelde plaatsen. Maar hierbij toch een top tien 
van feiten en feitjes die we onze lezers niet willen onthouden.

1.  Al 667 jaar is de Sint Nicolaaskerk met zijn 
twee spitse torens mede beeldbepalend voor 
het aanzicht van Deventer.

2.  Voor de kerkdiensten in de Nicolaaskerk 
kreeg die kerk in 1354 twee Sint Nicolaas 
liederen. Die konden dan tijdens de diensten 
gezongen worden.

3.  Na de scheiding van België en Nederland kon 
er in Tilburg eindelijk weer openlijk een  
Sinterklaasfeest worden gevierd.

4.  In de Noordelijke Nederlanden (maar ook al 
bij Calvijn thuis!) was het Sinterklaasfeest 
iets dat binnenshuis werd gevierd. Zo ook, al 
honderden jaren, in Deventer.

5.  Toen de Deventer Sinterklaas Commissie 
in 1860 werd opgericht, was dat in eerste 

instantie om ook de armere kinderen een leuk 
Sinterklaasfeest te bezorgen.

6.  Veel muziekkorpsen hebben hun muzikale 
medewerking verleend aan de intochten. 
Waaronder Ons Ideaal, de PPT Fanfare,  
Kunst Na Arbeid en Actief. De meeste corpsen 
bestaan niet meer. Helaas. Hun muzikale  
bijdrage aan de intochten was altijd zeer  
vrolijk en waardevol.

7.  Diepenveen en Schalkhaar mogen dan bij 
Deventer horen, maar in goed overleg is ooit 
wel geregeld dat beide plaatsen hun eigen 
Sinterklaasintocht organiseren.

8.  Vanaf 1920 komt de Sint per boot aan in onze 
stad. Dit in navolging van het feit dat hij - 
laten we het voorzichtig zeggen - ooit van 
zijn geboorteland Turkije per schip naar de 

Italiaanse plaats Bari is ‘overgebracht.’ In Bari 
staat dan ook een kerk die aan hem gewijd is. 
Nou ja, een kerk? Een heuse kathedraal!

9.  In Deventer zijn altijd veel vrijwilligers actief 
geweest binnen het Sinterklaas gebeuren. 
Heel veel vrijwilligers. Bijzonder is hierbij ook 
dat de taken nogal eens overgingen van groot-
vader op vader en van vader op zoon.

10.  Waarom kregen de onderwijzers in de 19e 
eeuw op 5 december bier? Omdat dat de 
lievelingsdrank van de Sint was? Nee hoor. 
Het water was in die tijd gewoon niet schoon 
genoeg om te drinken. Zo simpel kan het 
zijn. Deze ‘bier’traditie is inmiddels al weer 
heel lang geleden afgeschaft.

Nota voor ‘10 Koelken??’ van 5 december 
1893. Met daarbij de vermelding: ‘
Bovenstaande koelken heb ik laten 
bezorgen bij de Conciërge Rodijk.’

5 december 1961. 
Herauten en Sint zijn klaar voor de intocht.

Onder het toeziend oog van 
grimeur Lammie Heukels worden 
de herauten gekapt.

Voor het huis van de familie Zevenbergen. 1953. Aankomst van de boot. 1953.
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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.
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Een meisje van de Worp
Woon ik nou op de Worp of woon ik op de Hoven?
Dacht Maaike uit de Langestraat
Ze wou zowel het een, als ook het andere wel geloven
Maar dacht dat Sint het vast wel weten zou
Dus stuurde ze hem een mailtje:
‘Beste Sint, waar woon ik nou?
Straks krijg ik geen cadeautjes omdat Piet niet zeker weet
Of de wijk waarin ik woon nou Worp of Hoven heet.’
De Sint die ook niet alles wist, mailde haar toen maar terug:
‘Lieve kind, het juiste antwoord vind ik niet zo vlug
Maar één ding weet ik zeker, waar of je huis ook staat
Het staat in elk geval al jaren aan de Langestraat
Die is bij ons bekend hoor. Die ken ik van vroeger al
Toen Dina daar nog woonde. En kleine Jaap en Heintje
Al die mensen heb ik lang geleden gekend nog als klein kind
Want, zoals je vast wel weet, Sint is een kindervriend
Maar wat, beste Maaike, staat er op je lijstje?
Doe maar een briefje in je schoen, dan komt het goed. Dag meisje.’
Dat deed Maaike. En weet je wat ze hebben wou?
Wel duizend knotten wol. En het liefste hemels blauw.
‘Dan laat ik truien breien voor de hele wijk.
En waar we dan ook wonen, we zijn dan allemaal gelijk
Dan zeggen ze in Deventer:’Zie je daarginds die lui?
Die wonen aan de overkant. Dat zie je aan de trui.’
‘Beste Maaike, zei de Sint, ik ga je dat niet geven
We moeten, lijkt mij, anno nu, meer kleur aan alles geven
Jij krijgt wel wol, maar rood en groen, oranje, paars en geel
Dat vormt, zo lijkt mij, lieve meid, een veel beter geheel.’
En zo is het gegaan. En iedereen was tevreden
Behalve Maaike’s vader. Want die moest bijverdienen
Voor de aanschaf van zo’n dikke twintig breimachinen
Het kan dus nog even duren voor Maaike’s ‘truiwens’ wordt vervuld
Ik schat een jaar of negen. Dus dat valt een beetje tegen.
Haar moeder is alvast begonnen aan een rode trui voor haar
Die is, schat ze voorzichtig, over twee maanden klaar
En mocht jij me niet geloven, ga dan volgend jaar maar kijken
Op de Worp en op de Hoven
En zeg desnoods iets aardigs als je haar ontmoet
Zoiets als ‘Maaike, meid, die trui die staat je goed.’
Wie weet regelt ze snel en gauw dan ook zo’n mooie trui voor jou



OPEN DAG 27 NOVEMBER

Kijk voor tijden en meer informatie op onze website 

WIN EEN
DRONE

KOM NAAR ONZE OPEN DAG EN MAAK KANS!

Schonenvaardersstraat 6 - Deventer

WWW.TECHNICAMPUS.NL

KIES VOOR TECHNIEK. KIES VOOR TECHNICAMPUS.

BOUW  /  METAAL  /  ELEKTRO- EN INSTALLATIETECHNIEK
PROCESTECHNIEK  /  3D-SF METAL PRINTING
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De jongen uit de Vijfhoek
Er was eens een jongen. Een beetje slome. Een slungel
Die had niet veel zin om iets moeilijks te doen
Zijn lessen op school? Het was één groot geklungel
Zijn bijnaam was ‘Sulletje Lampenkatoen’
Toch was het geen rotzak. Zelfs verre van slecht
Maar hoe vaker ma zei: ‘Van jou komt niks terecht.’
Des te meer dacht de jongen ‘Dat maakt me niks uit
Ik heb genoeg aan wat brood en een flinke bak fruit.’
Zo regen de dagen zich daar in de Vijfhoek
Voor onze jongen als kralen aaneen
Tot Sinterklaas op een dag van ons sulletje hoorde
En tegen Piet zei: ‘Ga daar maar eens heen.
Want dat deze jongen niets wil lijkt me sterk
Misschien heeft hij niks op met school of met werk
Maar volgens mij zit er meer in die Derk.’
O ja, dat was ik vergeten. Derk was zijn naam
Derk uit de Vijfhoek. Ergens achter een raam
Daar lag hij op een sofa en keek door de ruiten
Naar de bomen en de vogels en de bloemen daarbuiten
Daar had Piet met die jongen een boeiend gesprek
En hij mailde de Sint: ‘Die Derk Sinterklaas is bepaaldelijk niet gek.
Die weet heel veel van vogels en van bomen en bloemen
Hij kan van elk soort er wel dertig opnoemen.’
Toen hebben ze samen een verlanglijst gemaakt
En wat daarop stond heeft de Sint echt geraakt:
‘Een boek over vogels en bloemen en bomen
Zodat ik nog veel meer te weten kan komen
Over rozen en eiken en merels en linden
Want dat, beste Sint, zijn voor mij echte vrinden
Als ik bladeren hoor ruizen kan ik ze verstaan
En ik geniet van het fluiten van de ortolaan
Laat een ander tekeergaan op een popconcert
Voor mij is een krassende kraai je van het
Ik smelt als ik bloeiende dahlia’s zie
En er is niks mooier dan een kolibrie
Van tulpen raak ik in hogere staten
Ik vond het alleen lastig om er over te praten
Ik denk dan dat een ander mij een bloem Wappie vindt
Of een boomknuffelaar of een trekvogelvrind.’
‘Welnee, zei de Sint, heb maar even geduld
Je cadeau komt er aan. Je wens wordt vervuld
Maar dan niet langer meer niks doen. Volstrekt overbodig
Want jongens als jij, die hebben we nodig
Als boswachter, boomchirurg, tuinman of anders als kerel
Die alles weet van uil, mus, reiger, ijsvogel of merel
Van koolmees en roodborstje, van de kip en het ei
En zo iemand mijn waarde, zo iemand ben jij.’
Wat was onze Derk blij dat de Sint hem begreep
En dwars door zijn ‘sloom zijn’ ging één dikke streep
Hij heeft alles geleerd over bloemen en bomen
En de namen van vogels? Die kan hij wel dromen
De spar en de linde? Die zijn voor hem meer
Dan wat groen en wat takken. Dat zijn beste vrienden
Sinds kort schuift Derk ook in TV talkshows aan
Om te vertellen over de palmboom en de auerhaan
Zijn pa rijdt hem rond in een grasgroene auto
En kinderen willen met hem op de foto
Kortom, hij is heel gelukkig. Hij is heel tevree en ook aardig beroemd
Dus wie weet, wordt er ooit in de Vijfhoek
Een boomrijke straat de ‘Onze Derkstraat’ genoemd.

Op zondag 14 november 2021 
zijn alle kinderen t/m 7 jaar van 
harte welkom in Cultuurhuus  
Braakhekke aan de Schoolstraat.
De Sint en zijn Pieten zullen op 
een spectaculaire manier hun 
opwachting maken.
In verband met de te verwachten 
drukte en beschikbare ruimte 
moeten we de intocht tweemaal 
houden. 1e blok voor kinderen 
t/m 4 jaar met zo nodig 1 bege-
leider. 2e blok voor kinderen 5 
t/m 7 jaar. Het spektakel begint 
voor blok 1 om 13.00 uur, einde 
± 14.00 uur. Zaal open 12.45 uur. 

Het spektakel begint voor blok 2 
om 15.00 uur, einde ± 16.00 uur. 
Zaal open 14.45 uur. Ouders/
begeleiders kunnen op vertoon 
hun QR-code in de foyer wach-
ten, een drankje nuttigen en op 
beeldschermen het gebeuren 
volgen. De organisatie is zoals 
vanouds in handen van,  
Sinterklaas commissie Bathmen, 
“Verenigde Bathmense  
Ondernemers (VBO) en  
25 enthousiaste vrijwilligers”.

Facebook: www.facebook.com/
sintinbathmen

Sinterklaas komt op zondag 
14 november 2021 naar Bathmen

Intocht Schalkhaar

Helaas, evenals vorig jaar zal ook dit jaar de intocht van Sinterklaas en zijn gevolg aan de 
Koersenbrug in Bathmen niet doorgaan. Maar de Sint en zijn gevolg komen wel naar het 
Cultuurhuus. De huidige maatregelen omtrent Covid-19 en de richtlijnen van het RIVM 
hebben ons doen besluiten plan B uit de kast te halen.

Zondag 21 november is het weer zover: Sinterklaas 
komt aan in Schalkhaar! En maak je maar geen zorgen, 
want ditmaal is alles gecontroleerd. De cadeautjes, 
pepernoten en zelfs het Grote Boek zijn allemaal 
meegekomen. Maar helaas was er geen plek meer op de 
boot voor de hoofdpiet.

En dus zal hij vervangen moeten worden. Drie pietjes willen heel 
graag de nieuwe Hoofdpiet worden, maar uiteraard gaat dat niet alle-
maal gelijk goed. Kan de echte Hoofdpiet misschien nog helpen zodat 
Pakjesavond toch door kan gaan?

Belangrijke informatie voor bezoekers
Ondanks dat de Stichting Sinterklaasintocht Schalkhaar ontzettend 
blij is om de Goedheiligman ‘in levenden lijve’ te ontvangen, kunnen 
we door de geldende coronamaatregelen nog geen normale intocht 
organiseren. De intocht zal worden gehouden volgens de dan gel-
dende maatregelen van het RIVM en de overheid. Houdt u onze site 
www.sintinschalkhaar.nl in de gaten voor wijzigingen. De volgende 
maatregelen gelden:
•  Er is dit jaar geen optocht vanaf Park Braband. Het volledige pro-

gramma zal plaatsvinden in Sporthal De Westenberg. De zaal is 
geopend vanaf 13.30 uur. 

•  Om parkeeroverlast in de wijk zo veel mogelijk tegen te gaan,  
vragen wij u, indien mogelijk, lopend, met de fiets of met het  
openbaar vervoer naar de intocht te komen.

•  Alle bezoekers vanaf 13 jaar dienen een QR-code in de Corona-
Check-app te laten zien. Mocht u zich hiervoor moeten laten testen, 
dan kunt u via www.testenvoortoegang.nl een afspraak maken. Om 
er zeker van te zijn dat de QR-code geldig is bij toegang, dient uw 
afspraak plaats te vinden na zaterdag 20 november 14.00 uur. Een 
QR-code krijgt u bij een volledige vaccinatie of een officiële negatie-
ve test. 

•  Om toegang te krijgen tot de intocht op zondag 21 november, moet 
je een coronatoegangsbewijs en polsbandje hebben. De polsband-
jes zijn verkrijgbaar op zaterdag 20 november 2021 tussen 15.00 en 
18.00 uur bij de Sporthal De Westenberg. Ben je tussen de 10 en  
13 jaar? Laat een legitimatie zien. Je krijgt dan een polsbandje 
waarmee je zondagmiddag toegang krijgt. Ben je 13 jaar of ouder? 
Laat de QR-code uit de CoronaCheck-app en een officieel legi-
timatiebewijs zien. Als dit in orde is, krijg je ook een polsbandje 
waarmee je zondagmiddag toegang krijgt.

Neem ook een polsbandje mee voor iedereen jonger dan 10 jaar. 
Deze polsbandjes zijn alleen verkrijgbaar op zaterdag 20 november 
tussen 15.00 en 18.00 uur. 
En uiteraard geldt: op = op, geen bandje = geen toegang.

Zien we jullie op 21 november?
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T 06 13 05 83 66

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN 
EN EEN VOORSPOEDIG 2022!
www.cateringoprolletjes.nl

OOK VOOR

VAN DE SINT:
ALLE SPOEDJES

A1 EXPRESSKOERIER

Samen ruimen 
we ook de 
pepernoten op!

deventerschoonfamilie.nl 
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Het grote rode boek 
van Houdbaar

Verkoop van leren tassen,  
riemen en portemonnees.  

Kledingreparatie en verstelatelier.

Spijkerboorsteeg 8, 7411 JG Deventer, T 0570 649774
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Kleurplaat



  Overwaarde  in uw huis benutten?
Bespreek met ons uw    kansen!  
   Kijk op hypotheker.nl of loop binnen voor een afspraak 

 voor leuke dingen? 

 Geld overhouden... 

 Deventer,  Pikeursbaan 1,  (0570) 611 009 
   Raalte,  Schoolstraat 16,  (0572) 701 000 
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Kinderfiets 
t.w.v. e 350,-

3x Koffie/thee 
pakket 

t.w.v. e 9,95

“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

3x ‘Sparty’
pakket

t.w.v. e 50,- 

Portemonnee 
t.w.v. 

e 29,95

Lijst met 
led verlich-
ting t.w.v. 
e 44,95

Crescendo 
Music 
gehoorbe- 
schermers

1 Minuut
GRATIS 

winkelen bij 
Joffrey ter Horst

Diner 
voor twee

Boek
t.w.v. 
e 9,99

5x 
Amandelstaaf

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

e 5,85
per stuk

Roomboter amandelstaaf
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0 130 jaar

Eerlijk en heerlijk brood 
van de echte bakker

133 jaar

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

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
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Sinterklaas 
hoort weer goed 
dankzij een 
gehoorapparaat 
van Fonique
Hoortechniek!
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bereikt in spraakverstaanbaarheid

Fonique Hoortechniek
Boxbergerweg 20

7412 BD Deventer
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deventer@fonique.nl
www.fonique.nl
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2x Diner  
voor twee!

Douglas  
kadobon

t.w.v. e 50,-

Porsche 911
Limited edition 

schaal 1:18
t.w.v. e 300,- 

Koekenpan1 Gratis 
klus uur Schapenvacht 1 Uur bowlen  

op 1 baan

Kadobon
t.w.v. e 25,-

2 Thermos- 
flessen

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

Nieuwe Markt 14 Deventer - www.dewonderkas.nl

Mts. Stegeman 
Veenweg 12

7437 SG Loo-Bathmen
Bestellen en afhalen

06-18164333 

www.heerlijklamsvlees.nl
info@heerlijklamsvlees.nl
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Beste Sint,
In een tijd van landelijke verdeeldheid, 

Corona en een demissionair kabinet moeten we 
vooral op zoek naar positiviteit, lol en pret

Lekker je hoofd leeg maken 
is dan een erg belangrijk iets

En hoe kan dat beter dan lekker op de FIETS
De E-bike, Mountain-Bike, Racefiets, 

stadsfiets of een Speed bike
Voor alle segmenten kunt u terecht 

bij Profile Riesewijk
Maar ook accessoires, kleding of onderdelen zullen 

op de lijstjes prijken Dus kom binnenkort 
gerust een keer in onze winkel kijken.
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Dus kom binnenkort gerust een keer in onze winkel kijken.

Essenstraat 4 - 7418 BM  Deventer
T: 0570-677750 - M: marc@riesewijk.nl

I: www.riesewijk.nl

Bowlen   Eten & Drinken   Vergaderen   Feesten

ONTDEK OOK ONZE
DECEMBER FEESTMAAND!

Blijf op de hoogte!
              @deventerbuitensocieteit

www.deventerbuitensocieteit.nl
info@deventerbuitensocieteit.nl

Decembertip
Geef een

 cadeaubon 
van ons!

Reserveer sn
el

   via onze website!

Solar 
powerbank
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Keukenapparatuur, LED tv 

Direct contact?

0570 - 614 531  

Advies • Reparatie • Verkoop

of witgoed kapot?

www.reparatiedeal.nl
info@reparatiedeal.nl    

Lange Bisschopstraat 28 / 7411 KL Deventer
T 0570-615121 / info@dehaasverlichting.nl

Nederlands Bakkerij Centrum

Gekeurd door:
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PRODUCTKEURING 2018
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Aanbieding is geldig t/m 5 december

e 5,85
per stuk

Roomboter amandelstaaf
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0 130 jaar

Eerlijk en heerlijk brood 
van de echte bakker

133 jaar

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



Voor vers gebrande noten, 
homemade pindakaas 
en vele andere delicatessen!

www.renovarkozijnen.nl • Holten • 0548 - 362350 

KOZIJNEN
KUNSTSTOF, HOUT EN ALUMINIUM

De Ondernemersvereniging wenst 
Sinterklaas een mooie intocht in Schalkhaar

Groepspraktijk
Fysiotherapie
Deventer

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

9SINDS
1909

Ruime parkeergelegenheid
via ingang Oerdijk 21a

Vrijdagavond: koopavond

OMSLAG september 2011:Opmaak 1  18-11-2011  10:05  Pagina 4

 

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

Groepspraktijk
Fysiotherapie
Deventer

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

Groepspraktijk
Fysiotherapie
Deventer

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

9SINDS
1909

Ruime parkeergelegenheid
via ingang Oerdijk 21a

Vrijdagavond: koopavond
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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
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Marianne 
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Geen zin om te koken, of op zoek  
naar catering of betaalbare lunch? 
Bij Pasta-Fresca vind u een ruim 
aantal kant-en-klaar belegde broodjes, 
vers gemaakte pasta’s en echte Italiaanse 
delicatessen. Daarnaast bieden wij 
catering op maat aan.
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BOREELPLEIN 52 - 7411 EH DEVENTER
INFO@YUMEDEVENTER.NL
WWW.YUMESUSHI.NL



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

WIJ KOMEN GRAAG 
BIJ U KLUSSEN

Bel 06 - 39 11 74 06 of mail 
naar deventer@deklusbakfiets.nl

WIJ KOMEN 
GRAAG BIJ 
U KLUSSEN

•  Workshop met vintage 
typemachines (Max 6 pers.)

•  Elke 3e zaterdag van de maand 
(10.00 uur t/m 12.00 uur)

•  Creatief schrijven 
•  Filosofische wandeling
     
 Info: mikal@stetsproducties.nl

Haiku aan de IJssel

Stetsproducties.nl geeft waarde aan woorden 

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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Voor alle overheerlijke 
Sinterklaaslekkernijen 
bent u bij ons aan het 

goede adres!

Engestraat 2
Deventer

(0570) 616964

www.banketbakkerijlentelink.nl
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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
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Het idee
Toen we vorig jaar hoorden dat de intocht niet 
doorging, zijn we met elkaar om de tafel gaan 
zitten. Op afstand natuurlijk. Want zowel de 
Deventer Sinterklaas Commissie als wij (De 
Sint en de Pieten) wilden toch iets doen voor al 
die duizenden mensen die ons elk jaar weer zo 
trouw en enthousiast verwelkomen. Maar wat 
te doen?

Iedereen een kaartje sturen? Nee. Ook een 
mailtje of een tik-tokje van ons sturen vonden 
we niet echt geschikt. Een grote luchtballon 
oplaten, waar de Sint met een paar Pieten in 
een mandje onderaan hangt en die dan boven 
Deventer laten zweven, was geen goed idee. 
Want als dan de wind uit de verkeerde hoek 
zou komen, had Sinterklaas kunnen wuiven 
tot hij een ons zou wegen, maar dan was hij 
misschien wel in Zwolle, Holten, Apeldoorn of 
Zutphen terecht gekomen en dat was nou ook 
weer niet de bedoeling.

Als een dolle door Deventer
‘Kunnen we Sinterklaas niet in snelle sportauto 
met een glazen kap door Deventer laten rijden? 
Dan beginnen we bij de Vijfhoek en gaan van-
daar door alle wijken. Is dat iets?’, vroeg onze 
Piet Monteur. Hij is, moet je weten, dol op alles 

wat vier wielen heeft en snel gaat. We noemen 
hem ook wel Piet Max. Maar dat zag bijna 
niemand zitten. Te gevaarlijk vond iedereen. En 
bovendien zou het zo snel gaan dat je nauwe-
lijks zou kunnen zien wie er in die supersnelle 
auto zat.

Iets met een rode hoed op of zo. Nee. Daarna 
hebben we het nog gehad over zwaaien vanaf 
de toren van de Lebuinuskerk, met een koets 
door de binnenstad rijden, helemaal niks doen 
(wilde niemand) en ‘s nachts een intocht te 
houden, waarvan dan iedereen de volgende 
dag het verslag van die intocht in de krant zou 
kunnen lezen.

TV Piet
Toen zei ik: ‘Kunnen we niet iets met TV doen? 
Ergens in Deventer de Sint ontvangen en 
dat uitzenden?‘ Nou, ik wil niet opscheppen, 
maar iedereen zag dat zitten. Erg leuk, maar 
de vraag blijft ‘Hoe doe je dat?’ Want je kunt 
natuurlijk niet zomaar in het wilde weg gaan 
opnemen. Nou ben ik al jaren de TV Piet en ik 
heb zo mijn contacten in de televisiewereld. Ik 
mag wel zeggen dat half Hilversum mij kent. En 
ik ken natuurlijk weer half Hilversum. Zo kwam 
het dat ik contact opnam met Paul Tijhuis die 
ik nog kende uit de tijd dat Sinterklaas nog wel 

eens wilde aanschuiven bij Barend en Van Dorp 
en Paul daar werkte. Laat Paul nou met zijn 
televisiebedrijf in Deventer zitten! Kwam dat 
even mooi uit. En hij was ook nog bereid om de 
opnames voor zijn rekening te nemen.

Iedereen blij, maar...
Iedereen blij, maar je kunt niet zomaar gaan 
filmen. Je moet eerst een veilige plek vinden 
waar je terecht kunt. Er moet toch een zekere 
lijn in de opnames zitten. Je moet als het 
ware een soort verhaal maken, anders wordt 
het, zoals onze Pietje Precies altijd zegt ‘Een 
rommelig zooitje.’ En daar heeft ie groot gelijk 
in. Gelukkig konden we bij Chez Antoinette 
terecht en was de burgemeester direct bereid 
om mee te doen. Want ja, het geheel moet wel 
een officieel tintje hebben. Paul zorgde voor 
de camera, het geluid en de montage en ikzelf 
mocht van de organisatie een soort van draai-
boek schrijven. Voor degenen onder jullie die 
niet precies weten wat dat is, even een korte 
toelichting.

Achter de schermen 
van Sinterklaas 2020
TV Piet vertelt over de opnames van vorig jaar
Hallo beste lezers en lezertjes. Dit jaar mag ik ook een stuk schrijven voor de Sinterklaaskrant. Zoals jullie al hebben 
kunnen lezen, hebben we in 2020 geen intocht kunnen houden. Heel erg jammer. We hebben toen gelukkig de Sint en een 
paar leden van zijn gevolg nog via de TV kunnen zien. Een en ander afgewisseld met filmpjes uit de oude doos. Ja, dat wordt 
dan gezegd. Uit de oude doos. Ik vind het een beetje raar gezegde, want in een oude doos kunnen ook nieuwe filmpjes zitten. 
En omgekeerd kunnen in een nieuwe doos ook oude filmpjes liggen. Reken maar dat ze bij de televisie in Hilversum heel 
wat oude filmpjes in gloednieuwe dozen bewaren. Maar goed, daar wou ik het eigenlijk niet over hebben. Ik wou jullie eens 
vertellen hoe zo’n TV uitzending zo’n beetje tot stand komt.

Lees verder op volgende pagina
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Het draaiboek
Een draaiboek is een boek waarin precies be-
schreven staat wat er allemaal moet gebeuren 
en hoe de TV camera dat op moet nemen.
En vaak ook wat er gezegd wordt. Even een 
voorbeeld:
Er staat bijvoorbeeld: Sinterklaas komt binnen 
en wordt welkom geheten door de burge-
meester. Dat lijkt simpel, maar… waar komt 
Sinterklaas binnen? Via de buitendeur of via 
de achterdeur of staat de burgemeester klaar 
in een mooie ontvangstruimte.’ En wie zien we 
dan nog meer? De voorzitter van de Sinter-
klaascommissie? Alleen de voorzitter? Of ook 
de penningmeester en de secretaris? En hoe 
ver staan die dan van de burgemeester af? En 
geeft iedereen de Sint een hand of toch maar 
een elleboog of een boks? En zeggen ze dan 
wat? En houdt iedereen wel anderhalve meter 
afstand? Allemaal van die dingen die je van 
tevoren goed moet overdenken. Want als je dat 
op de dag van de opnames nog allemaal moet 
beslissen, dan ben je echt te laat.

De camera loopt, opname vier tellen na nu
‘De camera loopt. Geluid loopt. Stilte op de set. 
Opname vier tellen na nu.
Een, twee, drie , vier.’ Dat wordt elke keer als 
er iets opgenomen wordt geroepen. En dan 
moet je maar hopen dat er net als ze gaan op-
nemen geen vliegtuig te horen is, want anders 
kan alles weer over. Ik moet wel zeggen dat 
er sowieso veel over gedaan wordt. Dat is ook 
logisch, want soms vergeet iemand iets te zeg-
gen of wil de regisseur voor alle zekerheid de 
Sint een keer van veraf, een keer van dichtbij, 
een keer van links en een keer van rechts, of 
zelfs van achteren opnemen. Dat is handig voor 
later als de film gemonteerd wordt. Dan valt 
er wat te kiezen. Is de opname klaar dan roept 
iemand: ‘En we zijn gestopt.’ Dan kan Sinter-
klaas even een slokje koffie nemen. En kan 
men ook nog even naar de teksten kijken. Nou 
is het wel zo dat het niet erg veel uitmaakt of 
de Hoofd Piet zegt: ‘We hebben voor de kijkers 
ook nog spannende beelden uit 2005 ( die oude 
doos, weet je wel?)’ of dat hij zegt: ‘Voor onze 
kijkers hebben we uit 2005 nog spannende 
beelden.’ Maar als hij per ongeluk zou zeggen: 
‘Voor onze spannende beelden hebben wij nog 
kijkers uit 2005.’ Tja, dan moet de opname toch 
echt over. Dit was maar een klein voorbeeld 
hoor. De Hoofd Piet heeft zich keurig aan de 
tekst uit het draaiboek gehouden.
En dat gold ook voor de burgemeester, de 
voorzitter en al die anderen die aan de opna-
mes hebben meegedaan.

Het weer
Dat is ook zo iets. Het weer. Daar ben je met 
een intocht altijd afhankelijk van. Voor dag en 
dauw gaat normaal gesproken de lijfarts van de 
Sint de toren van de Lebuinus op om te bepalen 
of het weer goed genoeg is om de intocht door 
te laten gaan. Goed om te weten, dat de lijfarts 
niet alleen een hele goede dokter is, maar nog 
meer van het weer weet dan menig weerkundi-
ge die dagelijks op de televisie te zien is.

Ook met de TV opnames speelde het weer een 
rol, want er waren ook buitenopnames. En wat 
doe je dan als het hard waait of regent? Of hard 
waait én regent? Nou, dat was gelukkig vorig 
jaar niet het geval. De zon scheen lekker en 
dus konden er prima buitenopnames gemaakt 
worden.

Ondertussen konden de kijkers ook kennisma-
ken met de nieuwe kapitein. De oude is nu met 
pensioen, net als onze trouwe oma Piet. Maar 
ook die heeft een waardige opvolgster. Dat was 
een van die dingen waar in de TV uitzending 
aandacht aan werd besteed. Verder zong Mama 
Piet nog een vrolijk liedje en kwam de Feest 
Piet langs om de boel op te vrolijken.
Tussendoor konden de kijkers afleveringen zien 
van een film die in 2005 was opgenomen. Die 
opnames werden er later ‘ingemonteerd’. Leuk 
om te zien dat veel hetzelfde was gebleven en 
er na al die jaren toch ook veel was veranderd. 
Tevens kwam de Intocht Piet aan het woord. 
Die hoopte toen dat er in 2021 weer een nor-
male intocht zou zijn. En iedereen hoopte dat 
met hem. Gelukkig konden er vorig jaar nog 
wel cadeautjes worden gebracht naar de kinde-
ren die in het ziekenhuis lagen. 

De cameraman is daarvoor mee naar het 
ziekenhuis gegaan om ter plekke op veilige 
afstand opnames te maken. Al met al zijn de 
opnames zonder moeilijkheden verlopen en 
vond iedereen het leuk om er aan mee te wer-
ken. Maar het liefst hadden we natuurlijk een 
echte intocht gehad.

Hoe nu verder?
En nu? Hoe zal het dit jaar gaan? Ik hoop 
natuurlijk dat de intocht er komt. Niks mooier 
dan aan te komen varen met ons allen en al die 
vaders en moeders en kinderen en grootouders 
weer te zien zwaaien en lachen en roepen. Dat 
vinden wij allemaal fantastisch. Ik heb zelfs 
wel eens gehoord, maar ik weet niet of dat 
helemaal waar is, dat men de landelijke intocht 
wel graag een keer in Deventer had willen hou-

den. Nou, dan had je pas veel cameramensen 
en geluidstechnici en draaiboekdeskundigen 
in onze stad gehad. Maar het is er nooit van 
gekomen omdat, zegt men, de stad er van 
overtuigd was dat geen intocht mooier was dan 
de Deventer intocht. Nogmaals, iemand die het 
weten kan heeft me dat verteld. Ik kan het dus 
niet controleren, maar voor mij mag het waar 
zijn.

Wij, de Sint en Pieten, kijken naar zo’n intocht 
uit. Elders in deze krant wordt er ook aandacht 
aan besteed. En verder is het voor iedereen 
zaak goed alle media in de gaten te houden om 
op de hoogte te blijven van alle plannen rond 
de komst van Sint Nicolaas. Ik neem in elk 
geval wel een klein handig cameraatje mee, 
dan heb ik hopelijk dit jaar mooie opnames van 
zo’n echte ouderwetse én eigentijdse Deventer 
intocht. Dag allemaal, hopelijk tot dan!

Jullie goede vriend, 
de TV Piet



Koekendijk 8
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Sinds maart 2021 is Boekenstad Deventer een boekhandel rijker.

600 m2 in hartje Deventer met ruime collecties, waaronder Engelse  
fictie met een jeugdafdeling en spellenhoek.  

 Lange Bisschopstraat 7, Deventer 
www.boekhandelbroekhuis.nl
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Teken & Schilder spullen

UIT de KUNST   Deventer
Lange Bisschopstraat 25 -  Tel .   (0570) 6 16595 

+    +    ==
Wij zijn op zoek naar een echte teamspeler met een goede dosis humor. 
Zoek je afwisseling in je werk en vind je de combinatie van logistiek en 
techniek interessant? Dan is deze rol zeker iets voor jou!

Hoe ziet mijn werkdag eruit?
In deze functie ben je er samen met je collega’s verantwoordelijk voor dat een 
order op de juiste manier bij de klant terecht komt. Je zaagt metalen op een 
van onze eigen zaagmachines en verpakt deze materialen vervolgens zoals de 
klant het wenst. Naast het zagen ben je verantwoordelijk voor het opslaan en 
beheren van de materialen die binnenkomen. Uiteindelijk maak je de zending 
gereed. Natuurlijk word je goed opgeleid, waarbij veiligheid op nr. 1 staat.

Kom jij ons een handje helpen?
• 37 vakantiedagen • Regelmatige werktijden in dagdienst 
• Opleidingsmogelijkheden • Gezellige bedrijfsactiviteiten 
• Goede pensioensregeling 

Er wacht een leuk en gezellig team op je! 

Voor meer informatie of om te solliciteren bezoek onze 
website mcbgroup.eu/vacatures of mail rechtstreeks 
naar solliciteren@mcb.nl.

Al onze bedrijfsfoto’s en -video’s zijn gemaakt vóór de coronacrisis. 
MCB houdt uiteraard rekening met de RIVM-maatregelen.

MCB Direct maakt onderdeel uit van de MCB Group en wordt door steeds 
meer organisaties gezien als de perfecte partner voor de verspanende 
industrie en dé Nederlandse specialist in bewerkingen.

Voor onze nieuw te openen vestiging in Deventer zoeken wij een

Logistiek medewerker/Operator

Je wordt tot Q4 2022 ingewerkt in Almelo



Zuivelhoeve Deventer
Karel de Groteplein 40, 7415 DH Deventer. Telefoon: 0570 – 234054

Zuivelhoeve
HEt adres voor

 de lekkerste 
Sint cadeautjes



Ten Have Vloeren

www.facebook.com/tenhavevloeren

Showroom open op afspraak
Dortmundstraat 28 B

7418 BH Deventer
tel: 06 49 377 735
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Showroom open op afspraak
Dortmundstraat 28 B

7418 BH Deventer
tel: 06 49 377 735

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

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. 

FEESTDAGEN
fijne

10%
OFF

Geldig t/m 31 december 2021. 
Vraag naar de voorwaarden in onze winkel.

Ontvang 10% KORTING 
op het GEHELE 

ASSORTIMENT!!!
B i j  i n l e v e r i n g  v a n  d e z e  b o n !  

HUNNEPERWEG 5 - 7418 EH  - DEVENTER - T. 0570- 611 659

K n i p  d e  b o n  u i t !  

Opening zaterdag 22 mei vanaf 10.00 uur
Nieuwe Markt 14 Deventer - www.dewonderkas.nl

Sinterklaas ziet  
ieder jaar  

weer scherp  
met een bril van

Karel de Groteplein 27
0570-624139

lekker
voor nu

makkelijk
voor later

SPAR city
Deventer
Keizerstraat
www.spar.nl
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Een diepe zucht
Het was een mooie warme najaarsdag en ik 
had er zin in. Ik bedoel in het interview met de 
Sint. Voor mij nog altijd een van de boeiendste 
personages uit de Europese geschiedenis. Zo 
oud en zo vitaal. Wat was zijn geheim? Hoe hield 
hij het vol? Maar bovenal, hoe ging hij om met 
de lockdowns, de avondklokken en de QR codes? 
Kwam hij naar Nederland? En zo ja, hoe? Of 
kwam hij niet? En zo nee, waarom dan niet? Had 
hij überhaupt de periode waarin hij min of meer 
gedwongen thuis moest blijven, goed doorstaan 
en gold dat ook voor de Pieten?
Kortom, vragen genoeg om aan onze sympathie-
ke bisschop te stellen.
Om mijn gastheer een beetje te plezieren had ik 
een mooi pakket met Spaanse en Nederlandse 
lekkernijen voor hem meegenomen. Nou, dat 
viel in de smaak en werd onmiddellijk doorgege-
ven aan een van de Koks Pieten, met daarbij de 
mededeling dat hij daar maar meteen een mooie 
hapjesschotel voor bij de thee van moest maken.
Uiteraard was mijn eerste vraag hoe het met 
de Sint en de Pieten ging. Het antwoord was 
gelukkig positief. Het ging goed. Iedereen had 
zich netjes gehouden aan de gezondheidsregels, 
drukte vermeden en mondkapjes gedragen. Al 
viel dat laatste, volgens Sint Nicolaas, niet mee 
met een baard zo groot als de zijne.
‘Fijn om te horen, Sint’, zei ik, ‘maar betekent 
dat ook dat u naar Nederland en dus naar De-
venter komt?’ Ik hoorde een diepe zucht.

Onzekerheid
‘Wist ik het maar’, zei Sint Nicolaas. ‘Kijk, die 
boot kom ik wel op. Dat is geen probleem. Voor 
cadeautjes kan ook gezorgd worden en iets lek-
kers gaat zeker mee aan boord. Maar…’  

Hier zweeg de Sint en staarde in de verte. 
‘Maar’, ging hij toen verder, ‘elk land heeft zijn 
eigen veiligheidsregels als het om gezondheid 
gaat. Zelfs per stad verschillen die. In de ene 
plaats kunnen we een intocht houden, in de 
andere vindt men dat toch een beetje onverant-
woord. Moeilijk, moeilijk, moeilijk.’
De Sint zuchtte weer en nam een hapje van de 
Deventer gemberkoek die inmiddels door een 
van de Pieten bij de thee was geserveerd.

En hoe zit dat nou in Deventer?
‘En hoe zit dat nou in Deventer, Sint? Want als er 
één stad is die zich verheugt op uw aankomst en 
intocht, dan is dat wel Deventer.’
‘Ik weet het, ik weet het’, zei onze Goedheilig-
man, ‘en ik zou ook niks liever doen dan nu de 
kinderen uit die mooie stad beloven dat alles ge-
woon door kan gaan. De aankomst aan de Welle, 
de intocht en het bezoek aan het ziekenhuis. Elk 
jaar weer verheugen wij ons daar enorm op.
Maar helaas, ik moet een slag om de arm hou-
den. We hebben goed contact met de Deventer 
Sinterklaas Commissie. Die doet z’n uiterste 
best om alles door te laten gaan. Maar het moet 
qua gezondheid wel veilig en verantwoord zijn. 
Neem nog een bijtje en schenk nog wat thee in.’
Dat deed ik.

Andere route
Via de Sint hoorde ik dat er in elk geval voor 
een andere route voor de intocht in Deventer is 
gekozen. Ook komt de boot heel misschien iets 
eerder aan dan in voorgaande jaren. Zo rond 
9.30 uur ongeveer is het de bedoeling dat de 
Sint en zijn gevolg aan wal gaan. Na aankomst 
en ontvangst door het college van B&W gaat de 
stoet dan niet via de Brink naar de Lebuinus-

kerk, maar naar de naar Sinterklaas genoemde 
Nicolaaskerk. Die kennen de Deventenaren 
natuurlijk als de Bergkerk. De route loopt dan 
via de Vischpoort naar de Nieuwe Markt en 
vandaar richting het Grote Kerkhof, de Lange 
Bisschopstraat en de Korte Bisschopstraat door 
de Walstraat. Aan de mensen die de activiteiten 
aan de Welle mee willen maken, zal zoals het 
er nu uitziet om een QR code worden gevraagd. 
Als die mensen dan aan de Welle een polsbandje 
kunnen krijgen, zouden ze daar in principe ook 
mee terecht kunnen in de Bergkerk, waar plaats 
is voor zo’n 400 personen.

Geen glazen bol
Meer wist de Sint me die middag ook niet te  
vertellen. ‘Het zijn onzekere tijden, Juan’, zucht-
te hij. ‘Gelukkig ben ik zelf goed gezond en dat 
geldt ook voor de Pieten. Dus we hopen dat op  
4 december alles door kan gaan.’
‘Kon u maar in een glazen bol kijken om te zien 
wat er in de toekomst gaat gebeuren’, zei ik. 
‘Dat’, antwoordde de Sint, ‘zou mooi zijn, maar 
helaas, dat zit er niet in. Nog thee?’ En zonder 
mijn antwoord af te wachten schonk hij mijn 
kopje voor de vierde keer vol. Het werd ondanks 
alle onzekerheden toch nog een gezellige mid-
dag. Bij mijn vertrek drong Sinterklaas er bij mij 
op aan om iedereen in Deventer de hartelijke 
groeten te doen. ‘Laat de mensen weten dat 
ik ze niet ben vergeten. En laat ze vooral het 
nieuws volgen in kranten en op de site van de 
Deventer Sinterklaas Commissie’, zei hij.
Die boodschap breng ik vanuit het verre Spanje 
graag aan alle lezers van de Sinterklaaskrant 
over.

Juan Carlos Reportas

Komt u nou wel of komt u nou niet?
Of komt u misschien naar Deventer, Sinterklaas?
Dat was de vraag die onze correspondent uit Spanje, Juan Carlos Reportas, 
de Goedheiligman stelde toen hij een tijdje geleden een interview met hem had.
Hierbij het artikel dat Juan Carlos er speciaal voor deze krant over heeft geschreven.
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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?

Schurenstraat 8-A  |  7413 RA  DEVENTER

Ook de lijfarts
van Sinterklaas

werkt bij:

DEVENTER

Vanaf begin volgende week volop

•tuinontwerp •tuinonderhoud 
•tuinaanleg   •straatwerk

De Colm NU OOK 
voor al uw straatwerk!

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



OOK VOOR DE ALLERKLEINSTEN RUIME KEUZE IN (STUNT)STEPPEN

FIETSDIRECT.NL

FIETSDIRECT.NL uit fabrieksvoorraad, online besteld, thuis geleverd met volledige garantie.

FIETSDIRECT.NL uit fabrieksvoorraad, online besteld, thuis geleverd met volledige garantie.

Bij Fietsdirect.nl koopt u rechtstreeks uit voorraad 
van de fabrikant, waardoor de prijzen laag blijven.
De e-bikes, (transport)fietsen, kinderfietsjes en 
stepjes worden merendeels in doos geleverd, 
waarbij nog enige montage vereist is voordat u 
het product kunt gebruiken. Aan de hand van de 
handleiding in de doos is dit prima te doen. Houd 
er rekening mee dat de meeste fabrikanten ervan 
uitgaan dat u zelf een set schroevendraaiers, 
steeksleutels en inbussleutels in huis heeft om het 
product gebruiksklaar te kunnen maken. 

CycleDenis Trager 26 transport e-bike
blauw of zilver, middenmotor, Nexus 3
€ 1899,-  € 1599,-

-16%

Villette le Jovial middenmotor e-bike
coal grey, 7 speed, geveerde vork
€ 1799,-  € 1499,-

Villette la Joie elektrische stadfiets
matblauw of koolgrijs, 7 versnellingen 
€ 1199,-  € 999,-

-17% -17%

Bachtenkirch Police kinderfiets 12 
inch of 14 inch,met zijwieltjes
€ 179,-  € 150,-

-16%

Bikestar 16 inch MTB kinderfiets met 
1 versnelling en velgremmen € 260,- 
(ook andere maten/kleuren leverbaar)

Bikestar 18 inch Classic kinderfiets 
met terugtraprem en velgrem € 270,- 
(ook andere maten/kleuren leverbaar)

Bikestar 10 inch Classic loopfiets met 
velgrem en luchtbanden € 100,-

ZEER RUIME KEUS IN LOOPFIETSEN

Bikestar autoped 16+ 12” step met 
velgremmen en luchtbanden € 160,-

Bikestar 3 wieler/2 wieler loopfiets 
houten frame, vaste banden € 90,-

VEEL VOORRAAD
VEEL VOORDEEL
KIJK OOK BIJ DE
TWEEDEKANSJES.
FIETSDIRECT.NL



ACTIE

Lange Bisschopstraat 8
7411 KK Deventer

0570-615264

Foto
Hekkert

Verrekijker
Konus 8x21

€ 24,95

€16,95

Met oogprotectie

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

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
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In de Ooievaarstraat daar woonde een meisje
Die wist wat ze Sinterklaas graag vragen wou
Een game spel, een boekje, een truitje, liefst beige
Een tattoo, een fietsje, en haarverf, graag blauw
Het was een leuk meisje. Ze stond in haar klasje
Bekend als de vrolijke Fientje Flapuit
Een spijkerbroek aan en een vlot leren jasje
En vuurrode sneakers. Zo zag ze er uit.
De Sint kende haar en verdorie, hij mocht haar
Hij vond dat ze een mooi cadeau had verdiend
Want ze was heel behulpzaam en kocht voor haar 
moeder
Vaak iets lekkers als ze weer een paar cent had 
verdiend.
Het was namelijk zo, dat ze zaterdags werkte
In de bloemenkraam van ome Kees op de Brink
Daar verkocht ze het ene na het andere boeketje
Ja, ons meisje was niet alleen lief, maar ook flink
Dat moeder niet rijk was, dat was een gegeven
Maar ze redden het samen en waren tevree
Helaas nooit op vakantie en Sint Nicolaas wist dat
En kreeg toen ineens een geweldig idee
En zo kreeg ons meisje uit de Ooievaarstraat
Een prachtig mooi reisje naar een land
Waar de zon altijd laat onder gaat
Daar genoten ze samen, want moeder mocht mee,
Van de zon en het strand, van muziek, ijs en zee
‘s Morgens ontbijt, in de namiddag thee
Met heerlijke koekjes en verse gebakjes

En ‘s avonds, smul, smul, smul, een lekker diner
Daar bleef veel van over. Dat ging dan in zakjes
Lekker mee naar hun kamer, voor bij de TV
Nou denk je misschien ‘Waar zou toch dat land zijn?’
Welnu, laat ik je dat hierbij verklappen
Het ligt in het zuiden, ze drinken er wijn
En je bent er in twee miljoen en dertien stappen.
Fien en haar moeder die zijn er gebleven
Ze voelen zich er nu al weer jaren thuis
Ze hebben een zorgeloos en heerlijk leven
Want ze wonen gezellig bij Sint Nicolaas thuis
De Sint vindt het prachtig
Hij zegt: ‘Voor mij is het win-win
Want al ben ik dan meer dan tweehonderdtachtig
Voor mijn gevoel heb ik nu een gezin
Of in elk geval iets dat daar heel veel op lijkt
Het is, zeg ik altijd maar, net hoe je ‘t bekijkt.’
En in de Ooievaarstraat?
Daar zijn allang anderen in het huis van Fientje 
getrokken
Hij is wat kalig, zij heeft blonde lokken
Maar als je me vraagt hoe of ze heten
Dan ben ik dat, sorry, een beetje vergeten
Hij draagt GAE T-shirts en zij vaak bloesjes met franje
Hij rijdt op een motor, zij heeft zonnesproeten
En een keer per jaar brengt de Post Piet een kaartje
Van Fien en haar moeder met de groeten uit Spanje
Waar het geurt naar paella en de palmbomen wuiven
Fien en haar moeder. Laat die twee maar schuiven.

Het meisje uit de Ooievaarstraat

Een jongen uit de binnenstad, ik noem hem Bram de Wit
Die wilde heel graag weten hoe of het precies zit
Met al die lijstjes die de Sint elk jaar weer door moet lezen
Zou hij dat in z’n eentje doen, zouden er hulpjes wezen?
Lijstjes Pieten, die uit moeten gaan zoeken
Of je snoepjes krijgt of games of mooie kinderboeken
Een petje of een T-shirt of wie weet, chocola
Een voetbal of een smartphone of een harmonica
En hoe vervult Sint Nicolaas al die duizenden wensen
En zijn er voor de Sint misschien bepaalde grenzen
Aan wat hij de kinderen, waar dan ook, geven wil
Een hond of een poesje mag, maar nee, geen krokodil
Geen legertanks of een zwaar kanon
Wel marsepein of sportschoenen en ook een boekenbon
Onze Bram was al eens de stad door gaan lopen
Om te zien of hij Piet ergens iets zag kopen
Maar waar of hij ook keek, nergens zag hij zo’n Piet
‘Da’s logisch, zei z’n vader, zo doen Pieten dat niet
Die kopen de cadeautjes pas als echt niemand ze ziet
Dat gaat heel vaak online, maar heel diep in de nacht
Zie je soms Pieten lopen met een flinke vracht
Aan letters en aan blokken en mooie speelgoed autootjes
Dat zijn de Pieten die elk jaar weer zorgen voor al jullie cadeautjes.’
Dat had pa mooi gezegd, maar in z’n bedje boven
Dacht Bram die nacht: ‘Ik moet het eerst eens zien voor ik het kan 
geloven.’
Hij sloop stiekem uit zijn kamer. Pa sliep en ook ma sliep
En zo kon het gebeuren dat hij even later door nachtelijk Deventer liep
Maar waar of hij ook keek, hij zag nergens een Piet
Niet in de Overstraten. De Brink? Nee, niemand. Ook in de Walstraat 
niet
Niet in de Lange, niet in de Korte B
En het was al heel erg laat hoor. De Lebuinusklok sloeg ‘twee’
Hoe zou dat nou toch komen? Hoe, ja, hoe zat dat nou?
Hij had geen Piet gezien.
Had vader hem wat wijsgemaakt?
Was dat het soms misschien?
Nee. Alles klopte van wat vader had beweerd

Maar Pieten laten zich niet betrappen
Daar hebben ze voor doorgeleerd
Ze zijn er als de kippen bij om zich goed te verstoppen
Die vliegensvlugge rakkers, die laten zich niet foppen
Bram is toen ‘s morgens heel erg vroeg
Maar weer in bed gekropen
En nooit heeft hij ‘s nachts meer door de binnenstad gelopen
Want in zijn schoen vond hij een briefje waarop geschreven stond:
‘Bram, zoek mij maar niet
Want jij kunt mij niet zien, maar ik, ik zie jou wel
Blijf voortaan lekker slapen en de groeten van
De cadeautjes Piet.’
En de moraal van dit verhaal?
‘Het is goed dat je nieuwsgierig blijft
Maar pas er ook voor op
Dat je niet overdrijft.’

Een jongen uit de Binnenstad



Smedenstraat 9 • 7411 RA Deventer • 0570-230603
Info@htdeexpeditie.nl • www.htdeexpeditie.nl

Bowlen   Eten & Drinken   Vergaderen   Feesten

ONTDEK OOK ONZE
DECEMBER FEESTMAAND!

Blijf op de hoogte!
              @deventerbuitensocieteit

www.deventerbuitensocieteit.nl
info@deventerbuitensocieteit.nl

Decembertip
Geef een

 cadeaubon 
van ons!

Reserveer sn
el

   via onze website!

Alexander 
   IJsendorn

Oprecht betrokken

24 uur bereikbaar  06 43 02 90 85     www.dehanzeuitvaartzorg.nl

eigentijds . liefdevol . rakend . samen . open

Bro lunch&borrel bij Gied en Piet

E: welkom@brodeventer.nl
www.brodeventer.nl

Grote Overstraat 29 Deventer
0570-442024

“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
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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

Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com
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shop je in
Voor vers gebrande noten, 
homemade pindakaas 
en vele andere delicatessen!
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onder je 
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en supercomfy!
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Of gewoon benieuwd hoe goed uw gehoor is?
Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak

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

of een gratis second opinion

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

wordt een aanzienlijke verbetering
bereikt in spraakverstaanbaarheid

Fonique Hoortechniek
Boxbergerweg 20

7412 BD Deventer
0570-600 5830570-600 583

deventer@fonique.nl
www.fonique.nl

0570-600 583

Sinterklaas 
hoort weer goed 
dankzij een 
gehoorapparaat 
van Fonique
Hoortechniek!
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 GANT -  BRAX -  HILTL -  WELLINGTON -  MAC - TOMMY HILFIGER  

JOHN MILLER - K-WAY - EDWARD & SONS -  LANCETTI - FYNCH HATTON 
NORTH’84  -  SLATER - NINO DANIELI

De herenmodezaak 
die al 136 jaar bestaat

GANT - BRAX - HILTL - WELLINGTON - MAC - TOMMY HILFIGER
JOHN MILLER - THE GOOD PEOPLE - MORSE CODE - BLAUER

FYNCH HATTON - NORTH’84 - SLATER - NINO DANIELI

91 94 9792 95 9893 96 99
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Boxbergerweg 17 - 7412 BB 
Deventer - Tel. 0570 567 982  
www.grobovloeren.nl
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December 
Feestmaand

Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com
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Samen ruimen 
we ook de 
pepernoten op!

deventerschoonfamilie.nl
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Wij zijn op zoek naar een echte teamspeler met een goede dosis humor. 
Zoek je afwisseling in je werk en vind je de combinatie van logistiek en 
techniek interessant? Dan is deze rol zeker iets voor jou!

Hoe ziet mijn werkdag eruit?
In deze functie ben je er samen met je collega’s verantwoordelijk voor dat een 
order op de juiste manier bij de klant terecht komt. Je zaagt metalen op een 
van onze eigen zaagmachines en verpakt deze materialen vervolgens zoals de 
klant het wenst. Naast het zagen ben je verantwoordelijk voor het opslaan en 
beheren van de materialen die binnenkomen. Uiteindelijk maak je de zending 
gereed. Natuurlijk word je goed opgeleid, waarbij veiligheid op nr. 1 staat.

Kom jij ons een handje helpen?
• 37 vakantiedagen • Regelmatige werktijden in dagdienst 
• Opleidingsmogelijkheden • Gezellige bedrijfsactiviteiten 
• Goede pensioensregeling 

Er wacht een leuk en gezellig team op je! 

Voor meer informatie of om te solliciteren bezoek onze 
website mcbgroup.eu/vacatures of mail rechtstreeks 
naar solliciteren@mcb.nl.

Voor onze nieuw te openen vestiging in Deventer zoeken wij een

Logistiek medewerker/Operator

Je wordt tot Q4 2022 ingewerkt in Almelo

  Overwaarde  in uw huis benutten?
Bespreek met ons uw    kansen!  
   Kijk op hypotheker.nl of loop binnen voor een afspraak 

 voor leuke dingen? 

 Geld overhouden... 

 Deventer,  Pikeursbaan 1,  (0570) 611 009 
   Raalte,  Schoolstraat 16,  (0572) 701 000 
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Bowlen   Eten & Drinken   Vergaderen   Feesten

ONTDEK OOK ONZE
DECEMBER FEESTMAAND!

Blijf op de hoogte!
              @deventerbuitensocieteit

www.deventerbuitensocieteit.nl
info@deventerbuitensocieteit.nl

Decembertip
Geef een

 cadeaubon 
van ons!

Reserveer sn
el

   via onze website!

Vanaf begin volgende week volop

• •
• •

De Colm NU OOK
voor al uw straatwerk!

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

Meer info:

Luisteren via:

WIN EEN
DRONE

KOM NAAR ONZE OPEN DAG EN MAAK KANS!

WWW.TECHNICAMPUS.NL

46 49 5247 50 5348 51 54

Koekendijk 8
7437 CK Bathmen
0570 - 541224
www.garageleijenaar.nl

9

m
K
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Beste Sint,
In een tijd van landelijke verdeeldheid, 

Corona en een demissionair kabinet moeten we 
vooral op zoek naar positiviteit, lol en pret

Lekker je hoofd leeg maken 
is dan een erg belangrijk iets

En hoe kan dat beter dan lekker op de FIETS
De E-bike, Mountain-Bike, Racefiets, 

stadsfiets of een Speed bike
Voor alle segmenten kunt u terecht 

bij Profile Riesewijk
Maar ook accessoires, kleding of onderdelen zullen 

op de lijstjes prijken Dus kom binnenkort 
gerust een keer in onze winkel kijken.

Beste Sint,
In een tijd van landelijke verdeeldheid, Corona en een demissionair kabinet

Moeten we vooral op zoek naar positiviteit, lol en pret
Lekker je hoofd leeg maken is dan een erg belangrijk iets

En hoe kan dat beter dan lekker op de FIETS
De E-bike, Mountain-Bike, Racefiets, stadsfiets of een Speed bike

Voor alle segmenten kunt u terecht bij Profile Riesewijk
Maar ook accessoires, kleding of onderdelen zullen op de lijstjes prijken

Dus kom binnenkort gerust een keer in onze winkel kijken.

Essenstraat 4 - 7418 BM  Deventer
T: 0570-677750 - M: marc@riesewijk.nl

I: www.riesewijk.nl

55 58 6156 59 6257 60 63
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H O U D B A A R 
C O N C E P T  VO R M G E V I N G  F O T O G R A F I E

W W W. H O U D B A A R . N L

Het grote rode boek 
van Houdbaar

Fantastische Koffie To Go!
NIEUW

Smedenstraat 9 • 7411 RA Deventer • 0570-230603
Info@htdeexpeditie.nl • www.htdeexpeditie.nl

Nu in de showroom.

Het best verkochte model
van Nederland.

De veelzijdige Kia Niro is de best verkochte auto van Nederland 
en nu ook Zakenauto van het jaar 2022. Eigenlijk is dat ook niet zo 
gek, want met de drie (deels) elektrische varianten is er altijd 썗썗n 
die bij je past. De Niro is er als hybride, plug-in hybride en volledig 
elektrisch met een rijbereik tot 455 kilometer. Maak kennis met 
elektrisch rijden zoals jij dat wilt, altijd standaard met automaat. 
Je rijdt de Kia Niro vanaf 씲 130 bijtelling per maand, Private Leasen 
kan ook vanaf 씲 419. Ontdek het op kia.com.

ZakenautoZakenauto
van het jaar 2022

De veelzijdige Kia Niro is de best verkochte auto van Nederland 

씲419 p/m
Vanaf:

419 
Vanaf:Vanaf:

씲 130
Vanaf:

Bijtelling p/m

PURE KWALITEIT

ZwolleAmersfoort 
Maanlander 12
Tel: 033 – 48 01 212

Apeldoorn 
Oude Apeldoornseweg 40B
Tel: 055 – 36 82 840

Harderwijk

Tel: 0341 – 745 660

Hengelo

Tel: 088 – 08 70 120

Winnaar van:

PLATINUM
PRESTIGE AWARD

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

64 67 7065 68 7166 69 72De Oude Mosterdfabriek
Walstraat 64 

Deventer
www.facebook.com/deoudemosterdfabriek/

Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com
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OOK VOOR DE ALLERKLEINSTEN RUIME KEUZE IN (STUNT)STEPPEN

FIETSDIRECT.NL

FIETSDIRECT.NL uit fabrieksvoorraad, online besteld, thuis geleverd met volledige garantie.

FIETSDIRECT.NL uit fabrieksvoorraad, online besteld, thuis geleverd met volledige garantie.

-16% -17% -17%

-16%

ZEER RUIME KEUS IN LOOPFIETSEN

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

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 
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afspraak maken.
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Meer info?

De eerstelijns zorgverlener
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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.

OPENING 
JAMIN DEVENTER

Wanneer? 
Zaterdag 25 september om 10.00 uur

Waar?
Korte Bisschopstraat 39 Deventer

Op vertoon van deze voucher 
ontvang je t/m 3 oktober
€1,- korting op Twizzle!!

OPENING 
JAMIN DEVENTER

Wanneer? 
Zaterdag 25 september om 10.00 uur

Waar?
Korte Bisschopstraat 39 Deventer

Op vertoon van deze voucher 
ontvang je t/m 3 oktober
€1,- korting op Twizzle!!
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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!

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

Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com

De leukste
cadeaus

shop je in

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.

Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com

De leukste
cadeaus

shop je in

Teken & Schilder spullen

UIT de KUNST   Deventer
Lange Bisschopstraat 25 -  Tel .   (0570) 6 16595 

+    +    ==

Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com

De leukste
cadeaus

shop je in

19 22 2520 23 2621 24 27

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?

Sinterklaas ziet  
ieder jaar  

weer scherp  
met een bril van

Karel de Groteplein 27
0570-624139

ACTIE

Lange Bisschopstraat 8
7411 KK Deventer

0570-615264

Foto
Hekkert

Verrekijker
Konus 8x21

€ 24,95

€16,95

Met oogprotectie

Keukenapparatuur, LED tv

Direct contact?

0570 - 614 531

Advies • Reparatie • Verkoop

of witgoed kapot?

www.reparatiedeal.nl
info@reparatiedeal.nl

Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com

De leukste
cadeaus

shop je in

Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com

De leukste
cadeaus

shop je in
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Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com

De leukste
cadeaus

shop je in

87

Zoeken maar... Heel veel succes!
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Maak kans op één van de prachtige prijzen (zie pagina 21)
Op pagina 37 en 38 staan 158 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 en hiernaast in. 
LET OP: er staan meerdere adverteerders dubbel in! 

Stuur pagina 38 en 39 ingevuld op (in een voldoende gefrankeerde envelop) t/m 25 november 2021 aanstaande naar: 
Mediaburo Schoppema, Zutphenseweg 4A, 7418 AJ 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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Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com

De leukste
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shop je in
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Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com

De leukste
cadeaus

shop je in

silvia@cateringoprolletjes.nl / www.cateringoprolletjes.nl

T 06 13 05 83 66

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN 
EN EEN VOORSPOEDIG 2022!
www.cateringoprolletjes.nl

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

Ten Have Vloeren

Ten Have Vloeren

109 112 115110 113111 114

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

Bro lunch&borrel bij Gied en Piet

E: welkom@brodeventer.nl
www.brodeventer.nl

Grote Overstraat 29 Deventer
0570-442024

116 117

We hebben de draad weer opgepakt !

• Horren

• Jaloezieën

• Duette

• Plissé

• Rolgordijnen

• Zonneschermen

• Screens

• RolluikenTevens voor al uw schilder– en 

behang klussen.

WWW.HOVENSZONWERING.NL
06 185 19 154

Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com

De leukste
cadeaus

shop je in

Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com

De leukste
cadeaus

shop je in

Fantastische Koffie To Go!
NIEUW154 157155 158156

Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com
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Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com
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Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com

De leukste
cadeaus

shop je in

FEESTDAGE
fijne

10%
OFF

Geldig t/m 31 december 2021.
Vraag naar de voorwaarden in onze winkel.

Ontvang 10%KORTING
ophet GEHELE
ASSORTIMENT!!!

B i j i n l e v e r i n g v a n d e z e b o n !

HUNNEPERWEG 5 - 7418 EH - DEVENTER - T. 0570- 611 659

K n i p d e b o n u i t !

Alexander 
   IJsendorn

Oprecht betrokken

24 uur bereikbaar  06 43 02 90 85     www.dehanzeuitvaartzorg.nl

eigentijds . liefdevol . rakend . samen . open

Zuivelhoeve Deventer
Karel de Groteplein 40, 7415 DH Deventer. Telefoon: 0570 – 234054

Zuivelhoeve
HEt adres voor

 de lekkerste 
Sint cadeautjes

DE KRUIDNAGEL

Merino 
Wollen

SOKKEN
• SUPERIEURE 

KWALITEIT SOKKEN 

• SUPERZACHT
• KRIEBELT NIET 

• OPTIMALE VENTILATIE

Onmisbaar voor warme voeten!

127 130 133 135128 131129 132 134

www.renovarkozijnen.nl • Holten • 0548 - 362350 

KOZIJNEN
KUNSTSTOF, HOUT EN ALUMINIUM

lekker
voor nu

makkelijk
voor later

SPAR city
Deventer
Keizerstraat
www.spar.nl

Kom gezellig 
langs!

Susan bloemen
Walstraat 36, 7411 GM

06 - 12 77 47 45
bloemensusan@gmail.com

Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com

De leukste
cadeaus

shop je in

Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com

De leukste
cadeaus

shop je in

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

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

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

Kom in Apeldoorn proefrijden met de Subaru Forester Sport

Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com

De leukste
cadeaus

shop je in
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Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com
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De leukste
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Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com

De leukste
cadeaus

shop je in
Haiku aan de IJssel

Stetsproducties.nl geeft waarde aan woorden

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

Geen zin om te koken, of op zoek  
naar catering of betaalbare lunch? 
Bij Pasta-Fresca vind u een ruim 
aantal kant-en-klaar belegde broodjes, 
vers gemaakte pasta’s en echte Italiaanse 
delicatessen. Daarnaast bieden wij 
catering op maat aan.
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Voor alle overheerlijke 
Sinterklaaslekkernijen 
bent u bij ons aan het 

goede adres!

Engestraat 2
Deventer

(0570) 616964

www.banketbakkerijlentelink.nl
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Mts. Stegeman
Veenweg 12

7437 SG Loo-Bathmen
Bestellen en afhalen

06-18164333 

www.heerlijklamsvlees.nl
info@heerlijklamsvlees.nl

Huisverkoop Lamsvlees
Schapenvachten, wolproducten en accessoires

Mts. Stegeman
Veenweg 12

7437 SG Loo-Bathmen
Bestellen en afhalen

06-18164333 

www.heerlijklamsvlees.nl
info@heerlijklamsvlees.nl

Huisverkoop Lamsvlees
Schapenvachten, wolproducten en accessoires

Mts. Stegeman
Veenweg 12

7437 SG Loo-Bathmen
Bestellen en afhalen

06-18164333 

www.heerlijklamsvlees.nl
info@heerlijklamsvlees.nl

Huisverkoop Lamsvlees
Schapenvachten, wolproducten en accessoires

Mts. Stegeman
Veenweg 12

7437 SG Loo-Bathmen
Bestellen en afhalen

06-18164333 

www.heerlijklamsvlees.nl
info@heerlijklamsvlees.nl

Huisverkoop Lamsvlees
Schapenvachten, wolproducten en accessoires

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. 

Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com

De leukste
cadeaus

shop je in

Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com

De leukste
cadeaus

shop je in

Zutphenseweg 4-A   |   7418 AJ Deventer   |   0570 - 59 49 07
www.hetdeventernieuws.nl

DeventerNieuwsHet

Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com

De leukste
cadeaus

shop je in

118 121 124119 122 125120 123 126

Prijswinnaars worden 
via de mail op de hoogte gebracht.
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Naam:

Adres:

PC en woonplaats:

E-mail:

 M    V

Leeftijd:

Tel.nr.:



Nu in de showroom.

Het best verkochte model
van Nederland.

De veelzijdige Kia Niro is de best verkochte auto van Nederland 
en nu ook Zakenauto van het jaar 2022. Eigenlijk is dat ook niet zo 
gek, want met de drie (deels) elektrische varianten is er altijd 썗썗n 
die bij je past. De Niro is er als hybride, plug-in hybride en volledig 
elektrisch met een rijbereik tot 455 kilometer. Maak kennis met 
elektrisch rijden zoals jij dat wilt, altijd standaard met automaat. 
Je rijdt de Kia Niro vanaf 씲 130 bijtelling per maand, Private Leasen 
kan ook vanaf 씲 419. Ontdek het op kia.com.

De Kia e-Niro heeft een 39,2kWh batterij met een actieradius tot 289 km of 64kWh batterij met een actieradius tot 455 km. Gecombineerd 
brandstofverbruik Kia Niro Hybrid en Plug-in Hybrid: 1,4-4,9/100km, 71,4-20,4 km/l. CO2-uitstoot: 31-112 g/km. 
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. De genoemde bijtelling vanafprijs is op basis 
van de e-Niro 39.2 kWh ComfortLine. De bijtelling per maand is gebaseerd op een belastingtarief van 37,10%. Getoond model kan afwijken van de 
beschreven uitvoering. De Private Lease-aanbieding loopt via Kia Autolease en betreft een product gecerti쏾 ceerd 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. De actie is alleen geldig 
op voorraadmodellen en is geldig tot 29-12-2021 met een uiterlijke start van het contract op 29-01-2022  Kia Nederland en haar dealers kunnen niet 
garanderen dat bestellingen of leveringen voorzien zijn van het nieuwe Kia-logo. Het oude logo kan niet vervangen worden door het nieuwe logo. 
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie en actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer.

ZakenautoZakenauto
van het jaar 2022

De veelzijdige Kia Niro is de best verkochte auto van Nederland 

씲419 p/m
Vanaf:

419 
Vanaf:Vanaf:

씲 130
Vanaf:

Bijtelling p/m

PURE KWALITEIT

Zwolle
Oude Meppelerweg 2 
Tel: 088 - 08 70 160

Amersfoort 
Maanlander 12
Tel: 033 – 48 01 212
kia-vanmossel.nl

Apeldoorn 
Oude Apeldoornseweg 40B
Tel: 055 – 36 82 840

Harderwijk
Lorentzstraat 25
Tel: 0341 – 745 660

Hengelo
H쎨ltersweg 30
Tel: 088 – 08 70 120

Winnaar van:

PLATINUM
PRESTIGE AWARD


