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SINTERKLAAS DANKT OOK DIT JAAR WEER ALLE SPONSOREN. TOP!

Colofon
De officiële Sinterklaas Puzzelkrant  
Deventer is een uitgave van Mediaburo 
Schoppema in samenwerking met 
de Stichting Algemene Deventer 
Sinterklaas Commissie. 
Met de inkomsten uit deze uitgave wordt 
een gedeelte van de kosten, die de 
jaarlijkse Sinterklaasintocht met zich 
meebrengt, gedekt.
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De oplage bedraagt 41.000 exemplaren. 
De krant wordt in Deventer, Colmschate, 
Bathmen, Schalkhaar, Diepenveen, 
Lettele en Okkenbroek huis-aan-huis 
verspreid door All-Inn verspreidingen.

Van de voorzitter
Zoals het er nu naar uit ziet gaat ‘het’ dit jaar hopelijk weer gebeuren. De feestelijke intocht van Sint Nicolaas in 
Deventer. Een prachtige traditie die we door de coronaperiode twee jaar achter elkaar helaas niet door konden 
laten gaan. Hopelijk overkomt dat ons geen derde keer. 

De Sint en zijn gevolg zijn er klaar voor en wij als Deventer Sinterklaas Commissie ook. Met dank aan alle 
vrijwilligers, de overheid en onze contacten in Spanje. Voor u ligt de Sinterklaas Puzzelkrant Deventer, waarin u weer 
van alles kunt vinden wat met de Sint van doen heeft. Van versjes tot interviews en vooruitblikken op alles wat er rond de intocht en de goedheiligman 
gaande is. Waaronder een hele bijzondere tentoonstelling in 2023. Ook vindt u hier de beschrijving van de nieuwe intocht route. Die gaat van de Welle 
naar de Nieuwe Markt, het Grote Kerkhof en Lange B en Korte B naar de Brink en via de Walstraat naar de Bergkerk. De Nicolaaskerk. Daar is voor de 
kinderen dan weer het nodige te doen, alvorens de Sint de patiëntjes in het ziekenhuis gaat bezoeken. 

Het is wel zo dat wij als commissie nog zoveel kunnen voorbereiden, maar op één ding hebben wij geen invloed en dat is het weer. Een aantal jaren 
geleden verraste ons dat met een spookachtige mist. Het jaar daarop scheen er een lekker zonnetje en dit jaar? Laten we er het beste van hopen. Wij 
gaan de laatste puntjes op de i zetten en hopen jullie allemaal te mogen treffen op 3 december aan de kade.

Na aankomst aan de Kapjeswelle reed Sinterklaas door de Parkweg.
1965. 
Maarten van den Berg

Intocht in Deventer
2002
Annelique Savelkoel-Wiltink

Uit de oude doos...



Nu bij Autohuis Eickhof in de showroom:

2.5L Plug in Hybride met AWD en 327 PK
2.500 KG trekgewicht

Kortom de perfecte caravantrekker!

De nieuwe Mazda CX-60

Bel ons voor een kennismaking: 055-5212809

Eickhof  De Caravan.indd   1Eickhof  De Caravan.indd   1 06-09-2022   09:0806-09-2022   09:08

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

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

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

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

Hybrid, the Subaru way

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

Subaru Forester e-BOXER

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

De veiligste auto in zijn klasse 
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nieuwe Subaru Forester e-BOXER. 
De ultieme hybride voor elk avontuur. 

Hybrid, the Subaru way

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

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

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

Registratievoordeel op de

Subaru Forester 

incl. gratis trekhaak.

Uw voordeel € 3.500,- OP=OP!

Hij is in Nederland: de volledig nieuwe Subaru Outback!
Het lange wachten is bijna voorbij! De volledig nieuwe Outback is gearriveerd in Nederland. Bijna is het zo ver dat u de auto kunt gaan bekijken en achter 
het stuur kunt plaatsnemen. Vanaf 1 mei staat hij bij Autohuis Eickhof aan de Rijnstraat 62 in Apeldoorn in de showroom.
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Web: https://www.eickhof.nl
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Sinterklaas en eten 
Een mooie traditie, maar een typisch Sinterklaas maaltijd? 
Niet echt. Of toch?
Sintsnert en Pietenpasta?
De combinatie van iets lekkers en Sint Nicolaas 
is, nemen we aan, bij niemand onbekend. 
Borstplaat, pepernoten, taai taai, banket-en 
chocoladeletters, marsepein, bisschopswijn en 
vooruit, voor het paard de traditionele wortel. 
Kijk je op internet, dan zijn er wel tips over wat 
men kan eten op 5 december, maar Sintsoep en 
Pietenstoofpot zitten niet in het vaste pakket van 
Sinterklaasmaaltijden. En die maaltijden kennen 
we in ons land eigenlijk ook niet echt. Het is en 
blijft allemaal wat aan de zoete kant.
Weliswaar komt dat voort uit eeuwenoude 
tradities, maar Sinterklaas is niet bepaald 
de heilige van de stamppotten of de 
metworsten. Meer van de banketbakkers en de 
snoepfabrikanten.

Eeuwenoude tradities
Het strooien van pepernoten is waarschijnlijk 
afgeleid van het gegeven dat de Sint geldstukken 
door een openstaand raam naar binnen wierp bij 
een arme man, die dankzij dat geld zijn dochters 
niet naar een bordeel hoefde te sturen. Maar 
ook kan het verband houden met het zaaien. Die 
traditie zou dan weer van de oude Germanen 
zijn overgenomen. Waarschijnlijk viel het een 
gewoon mooi met het ander te combineren.
Ook de speculaaspop schijnt Germaanse wortels 
te hebben. Nam een meisje zo’n pop (een 
speculaasvrijer) aan, dan was dat een teken dat 
ze de gulle gever wel zag zitten. Ook het zetten 
van de schoen is al eeuwen oud. Aanvankelijk 
deden de armen dat. De rijken vulden vervolgens 
op 5 december het schamele schoeisel en de 
inhoud werd dan op 6 december onder de armen 
verdeeld. Vanaf de 16e eeuw werd deze traditie 
naar de huiskamers verplaatst en regelden de 
ouders thuis wie wat kreeg.

Hanzesteden
Door de nauwe contacten die de Europese 
Hanzesteden in de middeleeuwen-en nog 
steeds- met elkaar onderhielden, verspreidde via
Zuid-Italië de verering van Sint Nicolaas zich 
over Noord Europa. En daarmee ook over ons 
land. En altijd was er, ook in die vroege tijden, 
een helper. Wij kennen hem als Piet. In andere 
landen, vooral in Duitsland, waren het Krampus, 
Bartel of Ruprecht. En dat waren soms hele enge 

figuren. Maar nog steeds kunnen we binnen onze 
landsgrenzen geen informatie vinden over Sint 
Nicolaas maaltijden.
Oudejaar? Oliebollen, appelbeignets en in 
sommige gevallen oesters. Nieuwjaarsdag? 
Blote billetjes in het gras. Ofwel stamppot 
snijbonen met witte boontjes en rookworst 
of verse worst. Leids ontzet? Haring en 
wittebrood. Pasen? Eieren. Maar nergens Friese 
Sintsnert, Limburgse Sint Niclaashutspot of bij 
de oosterburen Sankt Niclaussauerkraut mit 
Krampuseisbein und Bartelspeckfett. Wel zijn 
er elders in het buitenland gerechten naar de 
Sint genoemd. St. Nicolas du Pélem Pork met 
o.a. appels, mosterd en ui, Saint Nicola soup 
met witte kool, boter, ui, aardappelen en drie 
knolrapen en St. Nicolas pizza.
Alles terug te vinden op 
www.stnicolascenter.org/events en dan naar: 
to celebrate en dan naar Recipes.
Ook weten we dat er ergens in Italië Sint 
Nicolaasbrood wordt gegeten, maar dat is dan 
weer ter ere van een andere Nicolaas.
Maar in Nederland, nee Geen Piet in de Zak of 
Heilige Sint Nicolaas Boontjes. Al moet gezegd 
dat in Brabant Roemer mikkemannen werden 
gemaakt. Broodpoppen met boter en suiker en 
rozijnenoogjes als goedkoper alternatief voor de 
speculaaspoppen.

En in Deventer?
Sinds 1860 beschikken we over de notulen 
en archieven van de Deventer Sinterklaas 
Commissie. En ook daarin komen we 
voornamelijk zoete zaken tegen. In 1861 is er 
sprake van ‘Een onnozel kopjen chocolaad, een 
paar krentebroodjens en een stukjen speculaas. 
Op een nota uit 1893 staat naast 550 liter melk 
en 36 kg bouten…ook 14 kg sago en 1 kg kaneel.
Elders is er in die tijd tevens sprake van 
krentenbroden, 400 sigaren, 58 flesschen 
bier en lange kruidkoeken. Ook wil men aan 
onderwijzeressen limonade en chocolade in 
plaats van bier verstrekken. Waarom staat er 
niet bij: Was het het jaar ervoor een beetje uit de 
hand gelopen? Wel wordt vermeld dat tijdens de 
vergadering hierover de leden van de commissie 
een delicieus glas wijn dronken en daarbij een 
fijne sigaar ten huize van een van hen rookten.
In 1918 zijn de bewaarscholen nog altijd bezet 

door de (Belgische?) vluchtelingen. Er is 
schaarste, maar mogelijk kan men aan 650 
liter taptemelk komen. Met anijs of chocolade 
zou daar iets van gekookt kunnen worden. De 
krentebroodjes kosten vroeger 5 ct. Nu het 
dubbele en voor ‘een Sinterklaasje’ wat dat 
ook geweest moge zijn, betaalt men F. 1,25. In 
1921 krijgen alle kinderen een A’dams korstje. 
Wat het is, geen idee. Voor de kleintjes is er 
een chocoladepoppetje en een blok. Ook van 
dat laatste is niet meer te achterhalen wat het 
geweest is.
Een lyrisch citaat uit de periode 1921/1922:
“Wat juichten en zongen zy, toen zy de hooge 
figuur van den Heilige, een ietsje gebogen door 
den last der jaren, statig langs het perron zagen 
marcheren. Hoe overstemde hun hoera-geroep 
de klank van trompetten en horens. Een trilling 
van emotie doorwinterde jong en oud.
Het kanongebulder verloor zich in de 
geluidsmassa die uit duizenden kelen opsteeg.”
Vanwege de kou kwam de Sint toen met de trein.
Dat jaar was er voor de kleinste kinderen 
borstplaat, de wat grotere kregen een fleschje 
zuurtjes en voor de hoogste klassen was er een 
groote reep chocolade.
In 1942 was er geen suikergoed om mee te 
strooien. En in 1943 trakteerde de Sint op 
biscuitjes. In 1945 zijn er weer chocoladerepen 
beschikbaar.

Toch nog een traditionele Sinterklaasmaaltijd?
We maken even een sprongetje naar 1952. 
Al in oktober is er dan voor de kinderen van 
de derde klassen een operettevoorstelling in 
de schouwburg. De spelers aan de operette 
nemen zelf hun brood mee en krijgen ‘s avonds 
boerenkool met worst. En die boerenkool met 
worst is nou typisch zo’n gerecht dat in Deventer 
al vele, vele jaren wordt gegeten wanneer de 
intocht voorbij is en de Sint en de twee Hoofd 
Pieten de kinderafdeling van het ziekenhuis 
hebben bezocht. Dan wordt daar door alle 
deelnemende vrijwilligers een afsluitende 
boerenkool maaltijd genuttigd. En die gaat er na 
zo’n lange dag in als…nou vult u zelf maar in hoe 
die er in gaat. Prima, wat de deelnemers betreft. 
Uiteraard met veel dank aan de keuken van het 
ziekenhuis.

De Sint wil ook wel 
eens gek doen
De goede Sint komt wel eens in Manilla. 
Daar heeft hij een oude villa. 
Ergens ver buiten de stad, de ouwe schat. 
En daar doet hij in bad, als geen hond hem hoort of 
ziet, 
(Zo hoorde ik van een trouwe Piet.) 
Voor de lol het gegil van een mandril na.



“voor een gebit met gevoel!”

IK MAAK HET 

KUNSTGEBIT DAT 

BIJ U PAST!

Karakteristiek en natuurgetrouw

met ouderwets vakmanschap

en de nieuwste materialen.

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

De eerste lijn zorgverlener

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

Meer info?
Bel of kijk op mijn website.
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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.

Schurenstraat 8-A  |  7413 RA  DEVENTER

Ook de lijfarts
van Sinterklaas

werkt bij:

GROOT 
onderhoud 
 vanaf 

GRATIS - GRATIS - GRATIS

APK
bij groot onderhoud!

AUTOBEDRIJF

TOP
Voor onderhoud en reparatie alle merken

APK
vanaf

e 48,-

e 275,-

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

T 0570 71 48 46

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?

94.4 FM | DAB+ (kanaal 6D) | www.koekstadradio.nl

Het nieuwe geluid voor Deventer

9494..4494.4FMFM

OPOP
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Als alles volgens plan verloopt zetten Sinterklaas en zijn gevolg op zaterdag 3 december rond 9.30 uur 
voet aan wal in onze mooie stad, waar ze door het college van B&W en het dagelijks bestuur van de 
Deventer Sinterklaas commissie officieel ontvangen worden. Na de ontvangst trekt de Sint tijd uit voor de 
kinderen die hem een handje willen geven. Tegen 10.20 uur gaat hij dan te paard en volgt de intocht.

Dit jaar is de route anders. Die loopt via de Welle naar de Nieuwe Markt en vandaar naar het Grote Kerkhof, 
de Lange B, de Korte B en de Brink naar de Walstraat. De intocht eindigt bij het Bergkerkplein. Daar gaat 
het gezelschap dan tegen 11.15 uur via de grote buitentrap naar de naar Sint Nicolaas genoemde Bergkerk, 
waar o.a. weer allerlei leuke activiteiten voor kinderen zullen plaatsvinden.

Uiteraard hopen we daarbij dat er niet weer een ‘roet in het eten gooiende’ coronagolf over ons zal worden 
uitgestort. Daarom staat er op het verlanglijstje van de commissie maar één vraag: ‘Beste brave Sinterklaas, 
Geef ons 3 december een mooie, liefst een zonnige, maar vooral een gezonde intocht.’
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Een nieuwe intocht route

Piet ging ooit uit fietsen, toen 
knapte zijn band.
Dat lied is bekend, maar wat was 
er nou precies aan de hand?
Dat verhaal van dat pepernootje, 
sorry Piet, gelooft niemand.
En waarom moest hij lopen door 
heel Nederland?
Voor straf of was hij begonnen in 
Roermond en in Delfzijl beland?
Of gestart in Ootmarsum en ge-
strand op het zand van het strand,
van Kijkduin of van Katwijk of van 
mooi Ameland?
Dat hij toen naar een smid ging die 
lachend banden ging plakken
vond ik tamelijk onlogisch en bijna 
genant.
Maar misschien was er toch een 
vertrouwelijke band.
En was Piet, het zou kunnen, daar 
al vele jaren vaste bandenplak 
klant.

Hoe dan ook, hij was in elk geval 
uit de brand.
Maar wat de Sint er van dacht, ik 
zou het niet weten.
Waarschijnlijk gênant. Helaas lees 
je dat in geen enkele krant.

Fietsen  door 
heel Nederland?

Kinderen stellen vragen aan Sinterklaas
• Hoe gaat het nu met u? 

Het gaat prima met mij. En ik heb heel 
veel zin om weer naar Nederland te 
komen. 

• Knipt u uw eigen snor en baard of 
doet een piet dat? 
Dat doet gelukkig een piet. Ik vind het 
erg lastig om het zelf te doen, het zal 
maar scheef gaan. Dan sta ik toch wel 
een beetje voor gek. 

• Wat vindt u het leukst aan uw ‘werk’? 
Samen met de pieten maken we 
zoveel mensen blij! Met een leuk 
cadeau, een grappige surprise of 
mooi gedicht. En niet alleen de 
kinderen, maar natuurlijk ook veel 
‘volwassenen’ 

• Waarom gaat u met uw pieten 
eigenlijk ’s nachts over de daken en 
niet overdag? 
Overdag zouden we veel te veel 
opvallen en daarom doen we het  
’s nachts. 

• Gaat u ook wel eens op bezoek bij de 
kerstman? 
Dat niet, het is mij daar een beetje 
te koud. Maar hij is een goede vriend 
hoor.  

• Wat staat er allemaal in het grote 
boek? 
Haha dat wil iedereen graag weten… 
maar dat blijft een groot geheim. 

• Gaat u wel eens op pad met de fiets 
i.p.v. met Ozosnel? 
Nee, ik ga echt veel liever met 
Ozosnel, dat is gemakkelijker op 
daken. En dan heb ik ook geen last 
van lekke banden. 

• Waarom loopt u altijd met een staf? 
Het is niet omdat ik mijn evenwicht 
niet kan houden hoor. Maar het is 
een waardigheidsteken; het is een 
symbolische slang, een teken van 
wijsheid en oneindigheid. 
 
 

• Heeft u ook een favoriete piet? 
Nee hoor, ze zijn me allemaal even 
lief. 

• Draagt u wel eens een korte broek 
als het mooi weer is in Spanje?  
Zeker, dat is lekker koel en dan krijg 
ik ook van die mooie bruine benen. 

• Waarom zetten de kinderen eigenlijk 
hun schoen om een cadeautje te 
krijgen? 
Daar passen de schoencadeautjes 
vaak het best in en anders de 
pepernoten wel. 

• Wat vindt u het leukst om te doen in 
uw vrije tijd? 
Ik lees graag een goed boek, maar dat 
lijkt me logisch toch?



Beste Sint,
In een tijd van oorlog in Oekraïne en 

een energie crisis moeten we vooral op zoek 
naar positiviteit, lol en pret
Lekker je hoofd leegmaken 
is dan een erg belangrijk iets

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

Stadsfiets of een Speedbike
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

gerust een keer in onze winkel kijken.

Scandinavisch design

www.blikfang.nl
Nieuwstraat 51, Deventer

Keizerstraat 4
7411 HG Deventer

0570 820 436

• Warm en kleinschalig
• Ook flexibele opvang is mogelijk
• Kinderdagopvang, Peuterspelen en BSO
• Wij zitten op unieke locaties

Bel ons gerust voor informatie 
of een rondleiding!

www.kdvkindernet.nl

Bent u op zoek 
naar de leukste 
kinderopvang in 

Deventer/Colmschate?

Bel ons!
 0575 - 533 800

Klantcijfer

8,2

Net even anders 

• Rivierenwijkschool, Zaanstraat 1, Deventer
• ‘t Nestje, Brinkgreverweg 184, Deventer
• De Binnentuin, H.G. Gooszenstraat 3, Deventer
• EigenWijs, Bloemendalsweg 1b, Colmschate

Ingang naar 
een andere 
wereld.

Praamstra

boekhandel

Boekhandel Praamstra
Lange Bisschopstraat 1  

7411 KG Deventer

zeven dagen per week geopend

0570 675925

www.boekhandelpraamstra.nl



Sinterklaas ziet  
ieder jaar  

weer scherp  
met een bril van

Karel de Groteplein 27
0570-624139

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!

 
 
 

 
 
 
In het nieuwe atelier aan de Leonard Springerlaan 166 te Deventer,  

kunt u terecht voor originele ontwerpen, vermaken en reparaties. 
 
 
 
      
 
 
 

   Openingstijden: di t/m vr 9.30-14.00 u. en zaterdag 11-16 u. 
    www.goudsmid-husselman.nl     info@goudsmid-husselman.nl 



Bij Dille slaagt de sint altijd
Voor grote jongen of kleine meid

Maar ook voor volwassen wensen
Kent ons assortiment geen grenzen

Dille & Kamille
Walstraat 59 Deventer

0570-597480

  WWW.EPPINK.NL

cdf

STIJLDANS

SALSA

ZUMBA

FEESTEN
HIPHOP

KIDSDANCE

GRATIS PROEFLES

SCAN DE QR CODE 
VOOR MEER INFORMATIE

BOUW | ELEKTRO- EN INSTALLATIETECHNIEK | METAAL 
PROCESTECHNIEK | 3D-SF METAL PRINTING

MBO OPLEIDING (BBL & BOL)
CURSUSSEN & MAATWERKTRAJECTEN

ONTWIKKELEN VAN 
TALENTVOL VAKMANSCHAP

WWW.TECHNICAMPUS.NL
Schonenvaardersstraat 6 - Deventer - 088 – 0351300

KOM NAAR ONZE OPENDAG!
ZATERDAG 26 NOVEMBER & ZATERDAG 21 JANUARI
van 10:00 tot 15:00
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Dat we in Nederland de populariteit van Sint Nicolaas mede te danken hebben aan het 
middeleeuwse Hanzeverbond wisten we al. Maar hoeveel dit alles met Deventer te maken 
heeft en wat dat voor de Hanzedagen van 2023 betekent, daar gaan we in het volgende artikel 
graag nader op in. En dat doen we naar aanleiding van een gesprek met een van onze grootste 
stedelijke fans van de Heilige Nicolaas, Hein te Riele.

Een tentoonstelling
De Hanze was vanaf de oprichting in de vroege middeleeuwen veel meer dan een handelsverbod 
tussen Europese steden als Krakau, Gdansk, Goslar, Stockholm, Bergen, Hamburg, Kopenhagen. 
Londen, Dinant, Brugge en Antwerpen. Om er maar eens een paar te noemen. Het betrof niet 
alleen handelsactiviteiten maar ook uitwisseling van culturen, religieuze kennis, reiservaringen 
en vast en zeker vonden er ook culinaire uitwisselingen plaats. Ook Deventer, Zutphen, Zwolle, 
Kampen, Elburg, Doesburg, Hattem, Hasselt en Harderwijk maakten uiteindelijk deel uit van het 
Hanzeverbond. En het zijn deze steden die zich tijdens de Hanzedagen van 2023 niet alleen met 
een gezamenlijk programma presenteren, maar ook afzonderlijk met een eigen invulling komen.
Een van de onderdelen van het omvangrijke Deventer programma is een tentoonstelling die van 
mei tot en met september te zien zal zijn in de Broederenkerk en die geheel gewijd is aan de 
Heilige Nicolaas en de Hanze.

Deventer en Nicolaas
Waarom deze tentoonstelling in onze stad? Hein te Riele, nauw betrokken bij e.e.a. legt het 
graag uit: ‘Deventer heeft veel met Nicolaas. Wij hebben onze Nicolaaskerk. Schalkhaar en 
Lettele trouwens ook. In de Bergstraat is een prachtig gebeeldhouwde gevelsteen ter zijner ere 
te zien, onze atheneumbibliotheek heeft een enorme verzameling informatie over de bisschop, 
waaronder een collectie originele aan hem gewijde liederen.
Liederen die Erasmus misschien nog wel gezongen heeft, want tijdens zijn jarenlange verblijf 
aan de Latijnse school alhier maakte hij kennis met de lofzang op Nicolaas. Die liederen 
waren o.a. geschreven door Cornelis Aurelius, de man die Erasmus ook attent maakte op de 
levensbeschrijving van Nicolaas. In die tijd werd in de Latijnse school al het zgn. Bisschopsspel 
gespeeld. Een verre voorloper van ons huidige Sinterklaasfeest en het daarbij behorende Heerlijk 
avondje.
Hoewel de Heilige Nicolaas ook in Engeland zeer populair is, kent men daar niet het volksfeest 
zoals dat in ons land gevierd wordt. Daarin is Nederland Europees gezien uniek.’

Mopper Piet
Mopper Piet kan heel hard werken en 
dat doet hij ook heel graag.
Alleen laat hij dat nooit echt merken. Al 
wat je hoort: Een groot geklaag.
Dit is te zwaar, dat is te licht. Dat is niet 
mooi, dat geen gezicht.
Dat moet anders, dit kan beter. Zus is’t 
te koud. Zo moet het heter.
Wat zijn die pepernoten bol. Wat zit die 
zak weer boordevol.
‘Als het zo moet hoeft ‘t niet voor mij.’
En het ergste is, hij scheldt erbij.
Ja, hij scheldt en hij gebruikt dan 
zinnetjes en rare woorden
Die jij en ik, dat weet ik zeker, nog nooit 
ergens anders hoorden.

POTJANPEPERNOTENPEST IN
GATVERTAAITAAIWEGERMEE
STROOIVERGATJES PIET MIJNNEUSUIT
SCHIMMELSNERTSLAP LAFFE THEE
SCHOORSTEENGLIJDER ROESLAG 
ETTER ENGE CHOCOLADELETTER
OUWE STROOIZAK KRIJG DE 
MAANSCHIJNMARSEPEINPIJN
VAL VOOR MIJN PART IN DE SCHOEN

Sint vond het bepaald niet netjes en zei: 
‘Piet jongen, niet meer doen.’
Daar heeft Piet zich aan gehouden, want 
hij heeft een hart van goud.
Maar heel soms, als geen mens hem 
hoort, zegt hij zachtjes in zichzelf:
‘SPECULAASPOTPIETJANSNOEPZAK-
PAARDENZADEL BILLENBOUT.

Voor de rest houdt hij zich keurig aan 
zijn aan Sint gegeven woord.
En als hij dat heeft gedaan, werkt hij nog 
drie keer zo hard
En kan hij er weer tegen aan.
En Sinterklaas, ach, Sint die kent hem 
en die laat hem maar begaan.
Want hij weet; met deze Piet is eigenlijk 
alles dik in orde.
Maar hij weet ook dat een Mopper Piet 
nooit een Moppen Piet zal worden.

De Heilige Nicolaas en de Hanze

Lees verder op  pagina 13

Wie kent Pietje Pepernoot en hoe 
kwam hij aan die naam?
Hij was nieuwsgierig, dat staat vast. 
En ergens ook wel heel bekwaam.
Hij sprak drie talen en soms vier. 
Kon bakken, mailen, zingen.
Ook las hij graag en hielp de Sint 
met allerhande dingen.
Met interesse en geduld en altijd 
met plezier.

Ook wou hij graag-en daarom wilde 
hij ook perse Pietje Precies heten-

alle naadjes van alle kousen weten.
Hoe zat dit en hoe zat dat. Waarom 
was de fruitvlieg klein en was
de oeros groot.

En hoe kwam de pepernoot nou 
echt aan de naam van pepernoot.
Want dat ding smaakte naar honing, 
naar anijs en speculaas,
maar naar peper niet helaas.
Dat constateerde onze Piet. En dus 
ging hij experimenteren.
En van alles uitproberen, om, naar 

hij zichzelf gebood:
Te komen tot de enig echte, ware 
Spaanse pepernoot.
Maar Spaanse peper is te pittig voor 
zo menig mensenmond.
Het prikt, het gloeit, het schroeit. 
Het is dan misschien wel gezond.
Maar toen Piet zo’n noot probeerde 
ging hij bijna door de grond.
Hij dronk wel negen glazen water 
en vertelde maanden later
dat hij nog wel eens dromen moet 
over vuur en vlam en hittegloed.

Zijn noten zijn er nooit gekomen. 
Dat heeft hem ook niet echt 
begroot.
Maar sinds hij haast in vuur en vlam 
vloog noemen zijn collega Pieten
hem plagend ‘Pietje Pepernoot.’

En gaan ze Indonesisch eten en 
vraagt men: ‘Wilt u er misschien 
sambal bij?’ Dan zegt hij: ‘Netjes, 
dat u ‘t vroeg.
Maar ik sla nog maar even over. Ik 
ben van mezelf al heet genoeg.’

Pietje Pepernoot

De Sint Nicolaaskerk 
van Lettele



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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Hanze en Heilige
De Heilige Nicolaas heeft nogal een reis door Europa gemaakt voor hij hier populair werd. Die populariteit 
dankte hij mede aan de Hanze, dat ‘groep’ betekent. Hanzedagen organiseren was ook reizen. Zeker in de 
middeleeuwen geen simpele zaak. De geestelijke Emo heeft er in 1212 uitgebreid verslag van gedaan. Daarbij 
ging het in zijn geval om een reis van Groningen naar Rome en terug. Langs matige tot slechte wegen, over
soms ruige rivieren en gevaarlijke Alpen. Maar ook met mogelijkheden om in Kloosters te overnachten en 
je onderweg te verbazen over alle in aanbouw zijnde kerken en kathedralen en over de ontwikkeling van 
steden. Maar reizen betekende zeker in die tijd ook risico’s lopen. En wie kun je dan maar beter op je hand 
hebben dan Nicolaas, de beschermheilige der reizigers en zeelieden? Vandaar ook dat veel havensteden 
een Nicolaaskerk hebben. Voor Deventer met zijn tochten naar het Rijnland en Scandinavië bijna een 
vanzelfsprekendheid. Daarnaast was Nicolaas ook nog eens beschermheilige van de onschuldige kinderen 
en de prostituees. De Nicolaaskerk in Amsterdam staat dan ook wel op een zéér strategische plek. Hein weet 
ons ook te vertellen dat tot 1578 in de Bergkerk een zilveren beeld van de bisschop heeft gestaan. Met dank 
aan het ‘Sunte Niclaesgilde opten Berch’. Het beeld is helaas tijdens de tachtigjarige oorlog omgesmolten.

De Broederenkerk
Wat zal er volgend jaar allemaal te zien zijn in de Broederenkerk? En te horen trouwens ook. Want aan 
Nicolaas zijn liederen en zelfs missen gewijd. Met dank aan onder meer Josef Haydn en Benjamin Britten.
De Stichting Deventer Marketing coördineert het Hanzeprogramma voor Deventer. Voor de tentoonstelling 
maakt de Heilige Lebuïnus Parochie zich sterk. Vele tientallen vrijwilligers zijn bij dit omvangrijke project 
betrokken. En die betrokkenheid strekt zich uit tot Schalkhaar, Lettele, Boskamp, Boerhaar en Wijhe.
De tentoonstelling-34 panelen-zal o.a gebruikmaken van originele objecten. Het beeld staat er centraal. We 
zullen Nicolaas dan ook zien in vele gedaanten en situaties. Zijn rijke en wonderlijke leven zal volop aandacht 
krijgen. En uiteraard zullen daarbij de Hanzesteden, waar hij zo nauw mee verbonden is, niet worden 
vergeten. En terecht, want in vele tientallen van die steden verspreid over heel Europa vind je Nicolaaskerken.
Het spreekt vanzelf dat ook de relatie tussen Deventer en de Heilige Nicolaas ruim aan bod komt. Voor wie 
zich na het bezoeken van de tentoonstelling nog verder wil verdiepen in de bisschop, komt er een herdruk 
van de Sinterklaas Stadswandeling in Deventer en wordt er een Nicolaas fietstocht route uitgestippeld van 
Deventer naar Lettele, Schalkhaar, Wesepe en Heino. Laat maar komen dat Heerlijk Hanze jaar.

Vervolg pagina 11

‘Wat wilt u graag eten Sint?’ Is een 
veelgestelde vraag.
Logisch. Sint zijn is niet alles met 
een slecht gevulde maag.
Ooit liet Sint zich eens ontvallen dat 
hij heel graag stamppot eet.
Nou, dat heeft hij toen geweten. Van 
Den Briel tot aan Nunspeet.
Waar hij kwam, al was’t ook vroeg, 
er was in elke stad, elk dorp
altijd stamppot meer dan genoeg.
Stamppot met uien en met wortels, 
met andijvie en pompoen.
Met boerenkool, met zure zuurkool 

en af en toe zelfs met meloen.
Want soms wou men origineel zijn 
en eens een keer iets anders doen.
Sint had spijt over zijn uitspraak 
over stamppot, maar wat nu?
Hoe ontkwam hij aan die prak van 
aardappelen met groente, vlees en 
vette jus?

Hij heeft toen Kok Piet benaderd en 
gevraagd:
‘Kok Piet, kun jij het regelen dat ik 
in Den Haag iets anders krijg dan in 
Oost Voorne en dat ik in Amsterdam

iets anders krijg dan stamppot 
bietjes met spekjes en gerookte 
ham.’

‘Komt prima voor elkaar Sint, ‘ zei 
de kok. ‘Elke plaats in Nederland,
van Hoogeveen tot Zevenaar, heeft 
zo haar eigen specialiteiten.
Die maken ze met trots en liefde 
vast en zeker voor u klaar. ‘
En vandaar dat Sinterklaas sinds 
die tijd overal iets anders eet.
Vlaai in Limburg, vis in Zeeland en 
Kruudmoes in Ede en Elspeet.

Daarna stopt hij nog een appel en 
een pruimpje en wat kersen in de 
mond. Zo blijft onze Sint, beweert 
hij, nu al jarenlang gezond.
Maar natuurlijk eet hij ook nog 
stamppot. Nee, niet elke dag,
maar eens per week, daar is niks 
mis mee. Is toch lekker? Ja hoor. 
Mag.

Ik vroeg hem eens welke stamppot 
hem de allerliefste was
En hij zei toen, zonder te aarzelen: 
‘Blote billetjes in het gras.’

Wat wilt u eten Sinterklaas?

Nicolaas beschermt 
de zeeliedenDe gevelsteen in de Bergstraat

Het Nicolaasbeeld uit 
Schalkhaar

De Sint-Nicolaaskerk 
van Deventer



Keukenapparatuur, TV 
of witgoed defect?

Direct contact?
Deventer en omgeving
0570 614 531  
info@reparatiedeal.nl    
www.reparatiedeal.nl

heeft uw kind
logopedie nodig?
gecertificeerde en
veilige 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
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Achter de schermen van de intocht
Een paar jaar geleden hoorde ik iemand 
zeggen: ‘Zo’n Sinterklaas Commissie, wat 
doet die nou eigenlijk? En als die club ermee 
ophoudt, wat dan nog? Met een aantal mensen 
zet ik zo zo’n optocht in elkaar.’ Reden genoeg 
om bij uitzondering toch eens even in het werk 
van die commissie te duiken.

De oudste
De Deventer Sinterklaas Commissie is opgericht 
in 1860 en is de oudste Sinterklaas Commissie 
van ons land. Ze bestaat geheel uit vrijwilligers 
die o.l.v. een dagelijks bestuur allemaal 
hun taken hebben. De voorzitter zit voor en 
onderhoudt allerlei noodzakelijke contacten, 
de penningmeester is verantwoordelijk voor 
de financiën (De jaarcijfers, de inkomsten en 
uitgaven enz. enz.) en vele secretarissen en 
secretaresses hebben er o.a. tot op heden 
voor gezorgd dat alles wat bij de vele jaarlijkse 
vergaderingen werd en wordt besproken 
middels notulen voor het nageslacht bewaard is 
gebleven. Die notulen geven dan ook een mooi 
inkijkje in de rijke historie van onze Deventer 
Sinterklaasintochten.

Anno toen en anno nu
In de loop van al die jaren zijn er natuurlijk 
dingen veranderd. De scholen komen niet meer 
naar de Wellekade, er zijn geen voorstellingen 
meer in de schouwburg en geld voor sigaren en 
bier is ook al lang verleden tijd.

Werd vroeger, zo zeggen de bekende 
welingelichte kringen, bij aankomst aan de kade 
ergens in een huis, nog wel eens e.e.a. genuttigd 
om wat op te warmen, anno nu behoort ook die 
traditie al vele jaren tot het verleden. Vandaag 
de dag staan de commissie uiteraard de 
moderne en snelle communicatiemiddelen ter 
beschikking, maar de eisen die aan de intocht 
worden gesteld zijn steeds strenger geworden

Dat heeft vooral te maken met de veiligheid 
van het publiek en de deelnemers. Daarvoor 
onderhoudt de commissie nauw contact met de 
overheid en omgekeerd. Een paar voorbeelden:
De politie is uiteraard intensief betrokken bij de 
intocht en wil natuurlijk weten hoe verantwoord 
de commissie te werk gaat. Moeten er straten 
worden afgezet, dan wel juist als ‘vluchtwegen’ 
worden opengehouden?
Zijn er dranghekken en extra beveiligers nodig 
en zo ja, waar en wanneer?
Wat te doen als zich echt een noodsituatie voor 
zal doen? Dat is gelukkig nog nooit gebeurd. Nou 
ja, één keer een beetje.
Lang geleden zette het paard van de Sint 
wel heel stevig de sokken erin en rende met 
de Goedheiligman nog net op zijn rug, de 
Nieuwstraat door. Tot een ongeluk leidde dat 
gelukkig niet.

De intocht
In Deventer weten we één ding zeker: 
Sinterklaas laat ons nooit in de steek. Hij komt, 
hij komt, hij komt elk jaar weer naar onze stad. 
Maar voor de Pieten met hun toch al zo overvolle 
agenda’s, ligt dat net even anders.
Die krijgen net als de herauten, de 
mandendragers, de edele zangers, de 
schippers, de hellebaardiers en vele andere 
deelnemers aan de intocht elk jaar weer 
keurig een uitnodiging om weer mee te doen. 
Dat is een oude traditie waar een paar van de 
commissieleden de handen vaak vol aan hebben.

Voor onze intocht zijn er voor al die deelnemers 
ook speciale kostuums die nergens anders 
gedragen worden en die allemaal gereinigd en 
soms vermaakt of nieuw aangeschaft moeten 
worden.
Weer andere commissieleden ontfermen 
zich over andere deelnemers en zaken, zoals 
muzikanten, paarden, extra auto’s, pepernoten, 

kinderspelen en versiering. Uiteraard moet alles 
qua planning goed geregeld zijn. Waterdichte 
afspraken moeten worden gemaakt, gasten 
moeten worden uitgenodigd en douche locaties 
voor na afloop moeten gereserveerd worden. 
En dat alles, het moet nog maar eens gezegd, 
geheel vrijwillig. Tot en met het schrijven van 
artikelen in deze krant, de contacten met het 
Deventer Ziekenhuis en de vervoersbedrijven.

Vervoersbedrijven en verder
Vervoersbedrijven? Jazeker. Want nagenoeg alle 
deelnemers worden op de dag van de intocht 
voor dag en dauw vanaf een zeer geheime 
locatie met de bus naar de boot gebracht, waar 
de Sint op hen wacht. Alweer zo’n oude traditie. 
Verder zijn er nog vele andere activiteiten die 
geregeld moeten worden, zoals de ontvangst in 
het gastvrije ziekenhuis en het bezoek aan de 
kinderafdeling aldaar.
Met deze opsomming zijn we lang niet volledig, 
want wat voor de intocht uit de kast wordt 
gehaald aan versieringen, kostuums en 
rekwisieten, moet na afloop ook weer worden 
schoongemaakt en opgeborgen tot het volgende 
jaar.
Één ding weten we zeker, al die vrijwilligers doen 
het met liefde voor de stad, voor de kinderen en 
uiteraard voor alle moeders en vaders en oma’s 
en opa’s die langs de route staan. En ook voor 
het feit dat ze er elk jaar weer enorm veel plezier 
aan beleven.



De Hypotheker.

Jazeker.

Deventer Pikeursbaan 1 (0570) 611 009
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Kinderfiets 
t.w.v. e 300,-

3x ‘Sparty’
pakket

t.w.v. e 50,- p.st. 

1 Minuut GRATIS 
winkelen bij 

Joffrey ter Horst

2x Diner  
voor twee

(excl. drankjes)

1 Uur bowlen  
op 1 baan

Kadobon
t.w.v. e 25,-

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

Nieuwe Markt 14 Deventer - www.dewonderkas.nl

Boodschappen-
bon

t.w.v. e 100,- 

de Boreel

Diy dipsaus dukkah 
dip en diy mix voor 
tapenade tomaat 
met twee mesjes

e 20,- 
Kado-

bon

 

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 leegmaken 
is dan een erg belangrijk iets

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

Stadsfiets of een Speedbike
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

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!

2 x paar 
sokken naar 
keuze t.w.v. 

max. € 20,95

3 x gewaxte 
amaryllisbol 

t.w.v. € 9,95 p.st.

Susan 
Bloemen

2 x Sintpakket 
t.w.v. 

€ 10,- p.st.

3 x gratis 
autowasbeurt 

t.w.v. € 10,- p.st.

Cadeaubon 
t.w.v. € 25,- 

Een weekend 
gratis auto-

rijden

2 x Intertoys 
cadeaubon

t.w.v. € 50,- p.st.

3 x 2 bioscoop-
kaartjes voor 

film naar keuze

2 x Deventer 
binnenstad 

cadeaukaart 
t.w.v. € 50,- p/st.

3x Sinterklaas 
pretpakket 

t.w.v. € 12,50 p.st.

Lekkernijen-
pakket 

t.w.v. € 25,-

Douglas 
cadeaukaart 
t.w.v. € 50,-

2 x verrassings-
pakket 

t.w.v. € 12,50

1 x het boek: 
“Atlas van de 

IJssel”
t.w.v. € 34,95

Een 
hetelucht-

pistool 
t.w.v. € 19,95

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!

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

Onmisbaar voor warme voeten!

Merino 
Wollen

SOKKEN
• SUPERIEURE 

KWALITEIT SOKKEN 

• SUPERZACHT
• KRIEBELT NIET 

• OPTIMALE VENTILATIE

Onmisbaar voor warme voeten!

Voor 
heerlijke 

warme voeten! 

Ook verkrijgbaar 

in kindermaten.

Scandinavisch design

www.blikfang.nl
Nieuwstraat 51, Deventer

O, kom er 
    n’s kijken...    n’s kijken...

Kia Picanto Comfortline Automaat
uit voorraad leverbaar! 

van  18.095

voor  17.595 of  289 P/M*

*Privh Lease o.b.v. 60 maanden en 7.500 km per jaar.

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

Puzzel mee op pagina 30/31 en maak kans op één van deze geweldige prijzen



 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

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

Verkoop van leren tassen,  
riemen en portemonnees.  

Kledingreparatie en verstelatelier.

Spijkerboorsteeg 8, 7411 JG Deventer, T 0570 649774
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Veel kleurplezier!
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 Bekijk ons totale aanbod op www.garageleijenaar.nl

Tel: 0570-541 224
Mail: klantencontact@garageleijenaar.nl
Web: www.garageleijenaar.nl

Garage Leijenaar
Koekendijk 8, 
7437 CK Bathmen

RENAULT MEGANE E-TECH 100% ELEKTRISCH
van paardenkracht naar elektrische kracht
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van paardenkracht naar elektrische kracht

WIE GUN JIJ EEN
BLOEMETJE?

Op dinsdag 7 december geeft Deventer Doet iedereen de 

gelegenheid om iemand die vrijwillig geholpen heeft te 

bedanken met een boeket bloemen. Wie wil jij bedanken 

met een bos bloemen? Je buurman die altijd voor iedereen 

klaar staat? Die ene vrijwilligster die iedere week wandelt 

met ouderen? Je kent er vast wel één! Geef hem of haar 

op via het formulier hieronder en  Deventer Doet zorgt 

voor de rest. 

Naast de waardering voor de vrijwilligers is er ook de waar-

derings prijs voor vrijwilligersorganisaties. Welke vrijwilligers-

organisatie verdient extra waardering voor alles wat zij doet? 

We horen graag wie jij nomineert en vooral ook waarom. 

De vele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties maken het leven in 

Deventer en omgeving een stuk mooier. Dat verdient waardering! 

Welke vrijwilliger nomineer jij dit jaar? 

Welke vrijwilligersorganisatie nomineer jij dit jaar?

Vrijwilligersprijzen

www.deventerdoet.nl/waardering

Initiatief van de gemeente Deventer en Deventer Doet. 

Mijn naam: .....................................................................................

Mijn telefoonnummer: ...............................................................

Naam vrijwilliger: ........................................................................

Straatnaam: ...................................................................................

Postcode: .............................Plaats:  ............................................

Telefoonnummer: .......................................................................

Waarom verdient hij/zij een bloemetje?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Mijn naam: .....................................................................................

Mijn e-mailadres: .........................................................................

Organisatie: ...................................................................................

Contactpersoon: ..........................................................................

Telefoonnummer: .......................................................................

E-mailadres: ..................................................................................

Waarom verdient deze organisatie de vrijwilligersprijs?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

De vrijwilliger die ik een bloemetje gun is: De vrijwilligersorganisatie die ik nomineer is:

✃

✃

Superleuk dat jij mee doet! Stuur de uitgeknipte nominatie 

naar: Deventer Doet, Kleine Overstraat 75, 7411 JK Deventer.

Nomineren kan ook via de website. Kijk op 

www.deventerdoet.nl/waardering

Online nomineren? Scan de QR code

Wij zien 
het door de 
vingers!

Nog nooit je ogen op laten meten?

Pastoorsdijk 28a  •  7433 DK Schalkhaar  •  0570 62 00 89
www.markoptiek.nl

Pastoorsdijk 28a, 
7433 DK Schalkhaar
0570 62 00 89
www.markoptiek.nl

Nog nooit je ogen op laten meten?

Wij zien het 
door de vingers!
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7433 DK Schalkhaar
0570 62 00 89
www.markoptiek.nl
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7433 DK Schalkhaar
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www.markoptiek.nl

Nog nooit je ogen op laten meten?

Wij zien het 
door de vingers!

Wij zien 
het door de 
vingers!vingers!

Nog nooit je ogen op laten meten?

door de vingers!
Nog nooit je ogen 
op laten meten?

Wij zien het
door de vingers!

vingers!vingers!vingers!
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De pepernoot, het alom bekende en 
favoriete lekkernij in Nederland rond 
het Sinterklaas feest. De kleine bruine 
koekjes liggen al sinds augustus in de 
winkels. Maar waar komen pepernoten 
nou vandaan? En waarom eten wij deze 
eigenlijk alleen rond Sinterklaas?

De geschiedenis 
Al in de 16e eeuw werd er met 
Sinterklaas snoepgoed uitgedeeld. 
Gewoon om de (brave) kinderen van 
Nederland eens extra te verwennen. 
Ook de pepernoot werd, samen met 
de andere cadeaus, aan de kinderen 
gegeven. Je ziet ze zelfs al afgebeeld op 
hele oude schilderijen. Toen waren ze 
alleen nog vierkant, zagen ze er uit als 
brokjes en smaakten ze een beetje naar 
ontbijtkoek. Dat zijn de echte originele, 
ouderwetse pepernoten.
Pepernoten zoals we ze nu kennen 
zijn gemaakt met speculaaskruiden. 
Eigenlijk zijn de, nu ronde, nootjes 
ook kruidnoten. Speculaaskruiden 
komen uit het Verre Oosten waar ruim 
300 jaar geleden zeelui voor het eerst 
specerijen als peper, nootmuskaat, 
kaneel, gember en kruidnagels 
vandaan haalden. Hiervan maakten ze 
speculaaskruiden. Het recept voor de 
kruidnoten staat dus pas sinds de 19e 
eeuw in de kookboeken. En waarom zijn 
de pepernoten zo hard? Zodat ze goed 
rondgestrooid konden worden.

Rondstrooien
Voor de 19e eeuw werden pepernoten 
helemaal niet rond gestrooid. Dat 
komt omdat Sinterklaas toen nog niet 
op bezoek kwam bij mensen. In de 
16e, 17e en 18e eeuw zorgden Sint en 
Piet op geheimzinnige manieren voor 
cadeautjes. Deze vonden kinderen 
pas op 6 december, in de ochtend, op 
allerlei gekke plekken. Gelukkig vond 
Sinterklaas dat een beetje ongezellig 
en bezoekt hij al 300 jaar trouw zo veel 
mogelijk kindjes, met hulp van zijn 
Pieten.

Pepernoten alleen rond Sinterklaas?
Rond de 18e eeuw was de pepernoot 
eigenlijk een heel gewoon 
tussendoortje. Er werd gedurende 
het hele jaar van gesnoept. Pas 
rond de 19e eeuw werd het een echt 
Sinterklaas lekkernij. Maar waarom? 
Omdat toen de traditie rond Sinterklaas 
vele malen uitgebreider werd en het 
langzamerhand ook traditie werd dat de 
pepernoot alleen rond Sinterklaas werd 
uitgedeeld… dus waarom? Traditie…. 
daarom!
 
Tips van de rijmpiet
Hoe leuk is het om tijdens pakjesavond 
een gedicht te krijgen van Sinterklaas 
en zijn Pieten.  Maar het schrijven van 
gedichten is vaak een heel karwei.
Ik wordt vaak ingeschakeld omdat veel 
mensen het lastig vinden om een goed 
gedicht te schrijven. Daarom geef ik 
jullie graag een aantal tips waardoor 
het schrijven van een gedicht dit jaar.

• Schrijf in steekwoorden op wat je 
van de persoon weet. Zo kom je op 
ideeën.

• Denk in momenten en maak 
daar wat moois van, denk niet in 
woorden.

• Maak gebruik van een 
rijmwoordenboek ( te vinden op 
internet)

• Kies één rijmschema
• Maak een mooie lay out
• Heb plezier in het rijmen!

Door deze kleine tips, hoop ik, dat jullie 
het dit jaar wat gemakkelijker afgaat 
om gedichten te maken. En zo niet 
maak een briefje met wat rijmwoorden 
en leuke momenten van de ander erop. 
Misschien kom ik dan wel langs om er 
een echt Sintgedicht van te maken!

Heel veel succes en plezier!

Groetjes, Rijmpiet

Sinterklaasintocht Schalkhaar
Lieve kinderen en Sinterklaasliefhebbers in 
Schalkhaar

 Het is weer bijna zover, Sinterklaas en zijn Pieten 
komen gelukkig ook weer naar ons prachtige dorp 
Schalkhaar.

Op zondag 20 november gaan we Sinterklaas en 
zijn Pieten ontvangen bij Woonzorgcentrum Park 
Braband. Daarna gaan we, in een lange stoet, naar 
de Sporthal Westenberg Schalkhaar.

Onder begeleiding van de Pietenband vertrekt 
Sinterklaas om 13.30 uur vanaf Woonzorgcentrum 
Park Braband. De Sint waardeert het enorm als jullie 
hem willen begeleiden naar de Sporthal Westenberg. 
Bij de Sporthal gaan we genieten van een gezellig 
Sinterklaasfeest onder begeleiding van onze eigen 
Pietenband en de muzikale Piet.
Onder het genot van gezellige muziek, veel kinderen, 
ouders, grootouders, en vooral niet te vergeten 
een dynamisch verhaal, zie ik jullie graag bij 
Woonzorgcentrum Park Braband op
Zondag 20 november om 13.30 uur. 

Vanaf deze plek wil ik alle vrijwilligers bijzonder 
bedanken voor hun energie en inzet! 
 
Met vriendelijke groet, 
Dinie Westerhuis-Koldewee 
Voorzitter Stichting Sinterklaasintocht Schalkhaar

Je volgt ons nu ook via Facebook en Instagram | 
Sint in Schalkhaar

Bijna is het weer zo ver; Sinterklaas 
komt in het land!
Althans, dat heb ik zojuist gelezen in 
de krant.

Hoofdpiet is er dit jaar niet bij,
Maar wie staat er dan aan Sint zijn 
zij?

Twee Pieten zullen gaan strijden voor 
die baan,
Om als Hoofdpiet aan de slag te gaan

Help jij Sint mee om te kiezen
Wie de baan krijgt, en wie gaat 
verliezen?

Een nootje met geschiedenis, het hoe en 
waarom van de pepernoot

Zondag 20 november
13.30 uur 
Vertrek Sinterklaas onder begeleiding 
van de Pietenband en alle Pieten vanaf 
Woonzorgcentrum Park Braband naar de 
Sporthal Westenberg.

14.00 uur
Aankomst Sporthal Westenberg.

Hier gaan we met z’n allen genieten van een 
gezellig en vrolijk Sinterklaasfeest onder 
begeleiding van onze aloude vertrouwde 
Pietenband en de muzikale Pieten, een 
meelevend verhaal met aansluitend een disco 
met Sinterklaas en de pieten!

Alle kinderen, ouders, grootouders zijn van 
harte welkom, want de accommodatie is groot 
genoeg. Voor de kinderen tot 10 jaar is er na 
afloop van het feest een kleine traktatie.

Wij hopen dat deze gebeurtenis voor veel 
kinderen een ware belevenis zal zijn. Alles is 
mogelijk gemaakt mede door uw bijdrage aan 
de huis-aan-huis collecte in de week van 14 
november aanstaande en al onze sponsoren. 
Onze gewaardeerde dank hiervoor!

De kinderen van 0 jaar tot en met groep 4 
krijgen een kleurplaat om mee te kunnen 
doen met de kleurwedstrijd voor Sinterklaas. 
Kleur jij deze mooi in voor Sinterklaas? Voor 
de winnaar is er een leuke verrassing in petto! 
Sinterklaas wil de tekeningen allemaal goed 
kunnen bekijken dus lever daarom je tekening 
met je naam e.d. vóór 18 november in bij jou op 
school, de dagopvang of op de peuterspeelzaal. 

Tot zondag 20 november 2020 om 13.30 uur bij 
het woonzorgcentrum Park Braband!

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

Programma Sinterklaas- 
intocht Schalkhaar



www.renovarkozijnen.nl • Holten • 0548 - 362350 

KOZIJNEN
KUNSTSTOF, HOUT EN ALUMINIUM

Kom gezellig 
langs!

Susan bloemen
Walstraat 36, 7411 GM

06 - 12 77 47 45
bloemensusan@gmail.com

Vanaf begin volgende week volop

•tuinontwerp •tuinonderhoud 
•tuinaanleg   •straatwerk

De Colm ook
voor al uw straatwerk!

silvia@cateringoprolletjes.nl / www.cateringoprolletjes.nl

T 06 13 05 83 66

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN 
EN EEN VOORSPOEDIG 2023!
www.cateringoprolletjes.nl

Lange Bisschopstraat 28, Deventer
0570 - 615 121

Laat u verrassen en kom 
eens langs in onze winkel.

Uw adviseur in licht

WIJ BESTAAN 

75 JAAR
PROFITEER VAN DE 

JUBILEUM AANBIEDINGEN 

VAN 14 OKTOBER T/M 

31 DECEMBER!

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

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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Waaghalserij
Op de hoge, hoge daken, rijdt de 
bisschop met zijn knecht.
En reken maar dat hij nooit afstapt. Al is 
het weer ook nog zo slecht.
En komt het paard soms met zijn 
hoeven in een regenpijp terecht.
‘Je moet er wat voor over hebben.’ Zegt 
de roekeloze Sint.
Nou, ik vind dat wel een heel slecht en 
fout voorbeeld voor een kind.
Stel je voor dat kleine Keesje, 
kleine Ans en kleine Hein Sint zijn 
voorbeeld zouden volgen. Dat zou toch 
afschuwelijk zijn.
Ziet u uw 7-jarig zoontje al hollend 
langs de dakrand gaan?
Of dochterlief met haar kleine zusje 
boven in de dakgoot staan?
Daar moet je toch niet aan denken. Je 
lieveling vijf hoog op het dak.
En jij maar paniekerig wenken en 
vrezen voor veel ongemak.
Nee Sint, u bent zo geen goed 
voorbeeld. Dus houd op met dat 
gestunt. Zo niet, dan vrees ik dat u van 
mij en alle ouders, voortaan voorgoed 
het dak op kunt.

Hoog (!) achtend,
Een bezorgde vader.

Sinterklaas en zijn 15 Pieten komen op zondag 13 november 2022 eindelijk na 3 jaar weer aan 
per boot over de Schipbeek. Om omstreeks 13.00 uur meert de pakjesboot aan bij de 
Koersenbrug aan de Gorsselseweg te Bathmen. 

Vanaf 12.45 uur zijn al een aantal Pieten aanwezig. Op spectaculaire wijze zullen ze de aanleg- 
stijger in gereedheid brengen. De overige Pieten komen vanuit het dorp en met de boot naar de 
Koersenbrug. 

Sinterklaas maakt zich wat zorgen over de temperatuur in de huizen in Nederland en heeft voor 
de Pieten al enkele oplossingen bedacht. De Pieten zullen de Sint verrassen. Nadat Sint voet aan 
wal heeft gezet wordt hij welkom geheten door Burgemeester R.König.

Hierna gaat de Sint met muzikale begeleiding van Muziekvereniging Orpheus Bathmen naar het 
Cultuurhuus Braakhekke aan de Schoolstraat. De route is Gorsselseweg, Brink langs Boode, 
Schoolstraat, Cultuurhuus. Aankomst tegen 14.00 uur.

In het Cultuurhuus kunnen de kinderen t/m groep 4 niet alleen de Sint een handje geven, maar 
ook een heus Pietendiploma verdienen of met een Piet op de foto gaan. Om half vier verlaten 
Sint en zijn Pieten Braakhekke weer, om op tijd klaar te kunnen zijn om ’s avonds de schoenen 
te vullen.

Sinterklaas komt op 
13 november naar 
Bathmen



 

Teken & Schilder spullen

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

+    +    ==
DEVENTER

Brink 15, 7411 BR Deventer
www.goestingetenendrinken.nl

06 48 52 80 86 www.rob-oostenrijk.nl

Rob Oostenrijk
uitvaartbegeleiding

waardevol bijdragen

Ten Have Vloeren

www.facebook.com/tenhavevloeren

Showroom open op afspraak
Dortmundstraat 28 B

7418 BH Deventer
tel: 06 49 377 735

Ten Have Vloeren

www.facebook.com/tenhavevloeren

Showroom open op afspraak
Dortmundstraat 28 B

7418 BH Deventer
tel: 06 49 377 735

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

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 
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Al die lijstjes, al die lijstjes. Die wil dit en die wil dat.
Soms krijgt Sint zelfs iets terug. Briefje er bij:
‘Dit hoef ik niet. Heb ik vorig jaar al gehad.’
Zo was er ooit een grote knul, die schreef: ‘Beste Sint en Piet,
Ik wil graag van dat lekkere spul. De naam weet ik nu even niet.
Maar het moet heel erg lekker wezen. Opa drinkt het elke dag.
Dan zegt oma tegen opa dat het ook wat minder mag.
Je drinkt dat goedje uit een glaasje en ‘t is gemaakt van suikerriet.
Het zit in chocoladeboontjes. Maar in kauwgom zit het niet.
Moeder wil het me niet geven, terwijl vader ‘t me verbiedt.
En ik wil het zo graag hebben, dus als u het ergens ziet,
breng dan maar een flesje mee.
Desnoods doe ik het door de thee.
Ik vertrouw er op dat het u gaat lukken. Ik ben al tien jaar Sint.
De groeten van Jeroen van Nukken.’
De Sint heeft toen teruggeschreven ‘Zeg Jeroen, schaam jij je niet?
Jij wilt een flesje rum begrijp ik. Ik gooi ‘t nog liever door ‘t vergiet.

Want daar ben jij veel te jong voor. Daarom deze levensles:
Jij krijgt alleen maar de verpakking. Veel plezier met de lege fles.
Die mag jij dan zelf gaan vullen met water of met koude thee.
De inhoud komt pas jaren later, wanneer jij, nu nog jonge vent,
net zo oud en wereldwijs als jouw oude opa bent.
Verstandige groeten van Sint en Piet.’
Toen heeft Jeroen een mail gestuurd en daarin zei hij:
‘Sorry Sint. Ik snap nu dat ik u niet mag vragen
om het bruine spul dat opa juist zo lekker vindt.
Daarom vraag ik u met klem:
Stuurt u het mede namens mij maar regelrechtstreeks door naar 
hem.
Gaat dat lukken?

Bij voorbaat dank. Ook namens opa.
Met hartelijke groeten,
Was getekend: Jeroen van Nukken’

Verlanglijstjes

V
eel puzzelplezier!



O, kom er 
    n’s kijken...    n’s kijken...

Kia Picanto Comfortline Automaat
uit voorraad leverbaar! 

van  18.095

voor  17.595 of  289 P/M*

*Privh Lease o.b.v. 60 maanden en 7.500 km per jaar.
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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
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TRAKTEERT!

INTERIEURDESIGN 
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WWW.CARLOSINHUIS.NL
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Voor vers gebrande noten, 
homemade pindakaas 
en vele andere delicatessen!
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Een exclusief interview van uw correspondent 
Juan Carlos Reportas met de beveiliger 
van Sinterklaas. Speciaal voor de Deventer 
Sinterklaaskrant en rechtstreeks uit Spanje.

Het woord ‘rechtstreeks’ beste lezers, moeten 
jullie maar een klein korreltje zout nemen, want 
ik had het gesprek met de Pasop Piet
al een tijdje geleden. Maar in elk geval heb ik dit 
artikel nog deze maand geschreven. Nou zullen 
jullie je misschien afvragen wie deze Piet is.
Dat snap ik. Eerlijk gezegd had ik ook nog nooit 
van hem gehoord. Maar toen ik vorig jaar de Sint 
bezocht voor een artikel voor deze krant, kreeg 
ik met hem te maken. Van hem kreeg ik namelijk 
mijn exclusieve toegangspasje. Want jullie 
snappen natuurlijk wel dat je niet zomaar via het 
tuinhekje of de achterdeur bij Sinterklaas naar 
binnen kunt stappen.
Nee, dat gaat allemaal via de Pasop Piet.

Wie bent u en waar komt u voor?
Wie ik was en waar ik voor kwam. Daar ging het 
om toen ik me aanmeldde voor een interview. 
Dat heb ik netjes gemaild, maar ik heb ook 
gevraagd waarom men dat weten wou. ‘Dat moet 
van de Pasop Piet’, was het antwoord. ‘Wie is dat 
en wat doet die Piet?’, vroeg ik.
Nou, dat moest ik hem zelf maar vragen. Men 
deed daar een beetje geheimzinnig over. En dan 
moet je net bij mij zijn. Dus ik besloot om me 
verder in deze Piet te verdiepen. Maar waar te 
beginnen?
Toen dacht ik ‘Weet je wat Juan? Je vraagt het 
gewoon aan Sinterklaas.’ Dat heb ik toen gedaan. 
En eerlijk is eerlijk, die deed daar niet moeilijk 
over. De Pasop Piet bleek gewoon de man te 
zijn die over de beveiliging van de Sint ging. Een 
soort kruising van een politieagent, een lijfwacht 
en een detective. 

Ik vroeg of ik hem mocht interviewen en Sint 
Nicolaas vond dat best. Pasop Piet zelf hoefde 
niet zo nodig, maar toen ik hem zei dat ik vond 
dat hij ontzettend belangrijk werk deed en dat 
iedereen dat best wel eens mocht weten, kreeg 
ik op een goede dag een mailtje: 
Je bent welkom Juan. ik ga je uiteraard niet alles 
vertellen,maar genoeg om er een aardig artikel 
van te maken. hartelijke groeten en tot gauw. 
pasop piet

Drie dagen later zat ik tegenover hem en ik viel 
maar gelijk met de deur in huis. Ik vroeg hem 
wie hij was en wat hij deed. En dit is zijn verhaal:

Het verhaal van Pasop Piet
‘Ik ben de zoon van een politieagent en een 
kokkin. Mijn vader wist alles over beveiliging. 
Van helmen tot speurhonden en van beschermen 
tot ontmaskeren. Hij had het allemaal gedaan 
en mocht daar graag over vertellen. Ik vond 
dat geweldig. Dat wilde ik ook. En dus ben 
ik, net als mijn pa, politieman geworden. 
Ik heb daarnaast nog Beveiligologie aan de 
Beschermingsacademie van Madrid gestudeerd. 
Toen ik daar geslaagd was wilde ik onmiddellijk 
aan de slag. En dat lukte dankzij mijn moeder.
Zij werkte als kokkin in het Pietenrestaurant 
en kende niet alleen alle Pieten, maar ook 
Sinterklaas heel goed. Er is toen op een nacht 
een of andere engerd over de tuinmuur van 
de Sint geklommen om chocolademunten te 
stelen. En dat was niet de eerste keer dat zoiets 
gebeurde. Sinterklaas maakte zich daar dan ook 
best wel zorgen over. Toen heeft mijn moeder 
gevraagd of het niet verstandig zou zijn om 
een vaste gediplomeerde beveiliger in dienst 
te nemen. En toen heeft ze, want ze was een 
goede moeder, mijn naam genoemd. Ik mocht 
komen. Op proef. Drie maanden. Nou, in die drie 
maanden heb ik heel veel kunnen doen.’

Oude bomen en nieuwe sloten
Uiteraard vroeg ik Pasop Piet wat hij dan zoal 
in die eerste drie maanden had gedaan. En 
toen kreeg ik al gauw een aardig inkijkje in 
zijn werkzaamheden. ‘Ik bekijk en onderzoek 
alles‘, zei hij. ‘En als ik zeg “alles” dan bedoel 
ik ook alles. Met de Tuinman Piet zijn we de 
oude bomen gaan controleren op takken die 
op afknappen stonden. Drempels en trappen 
keken we na op struikelrisico. Voor de grote 
hoge ramen monteerden we hekjes om uitval te 
voorkomen. Ook moeten alle Pieten nu het Boks-
Zwem-Judo diploma hebben. Alle sloten zijn 
vervangen en de oude waakhond is met pensioen 
gegaan en opgevolgd door een nieuwe hond die 
ik hoogst persoonlijk heb afgericht. Er zijn via 
een Deventer bedrijf nieuwe bliksemafleiders op 
het dak gekomen. In de ramen zit onbreekbaar 
dubbel glas en er is een alarminstallatie die “Zie 
de maan schijnt door de bomen” speelt als ie 
afgaat.’

Spannende dingen
Ik zei hem dat ik dat allemaal heel 
indrukwekkend vond, maar vroeg ook of er nou 
echt heel vaak spannende dingen gebeurden. 
Of iemand wel eens het plan had gehad om het 
paard van Sinterklaas te stelen of een 

slaapmiddel door de koffie van de Sint te doen, 
of, nog erger, hem te ontvoeren. En dat laatste 
was inderdaad bijna een keer gebeurd.
‘Twee mannen hadden zich verkleed als Pieten 
en wilden de Sint in een grote zak ontvoeren. 
En ze hadden hem pas vrij willen laten als de 
Piet, die over het geld ging, hen vijf miljoen euro 
losgeld had betaald. Gelukkig waren het nogal 
domme mannen. Ze hadden rare zelfgemaakte 
pakken aan met vuile kippenveren op hun 
muts en ze scharrelden al een paar dagen 
rond het paleis. Ik had ze snel in de gaten en 
dankzij afluisterapparatuur in de muur kwam 
ik er achter wat ze van plan waren en kon ik 
de Spaanse politie inlichten. Die heeft ze toen 
meteen opgepakt.

Voor de rest gaat hier alles gelukkig goed. En 
ook in Nederland maken we eigenlijk nooit 
enge dingen mee. Maar we blijven natuurlijk 
waakzaam, want wat een kinderfeest is, moet 
wel een kinderfeest blijven.’

Ik was het helemaal met hem eens.
Tot slot vroeg ik of ik een foto van hem in de 
Sinterklaaskrant mocht zetten. Dat vond hij 
goed, maar hij wilde niet herkenbaar in beeld. 
Wel met de medaille die hij ter gelegenheid van 
25 jaar trouwe dienst van de Sint had gekregen. 
En vandaar dus een heel bijzondere foto van deze 
heel bijzondere Piet.

Juan Carlos Reportas

De Pasop Piet
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• Warm en kleinschalig
• Ook flexibele opvang is mogelijk
• Kinderdagopvang, Peuterspelen en BSO
• Wij zitten op unieke locaties

Bel ons gerust voor informatie 
of een rondleiding!

www.kdvkindernet.nl

Bent u op zoek 
naar de leukste 
kinderopvang in 

Deventer/Colmschate?

Bel ons!
 0575 - 533 800

Klantcijfer

8,2

Net even anders 

• Rivierenwijkschool, Zaanstraat 1, Deventer
• ‘t Nestje, Brinkgreverweg 184, Deventer
• De Binnentuin, H.G. Gooszenstraat 3, Deventer
• EigenWijs, Bloemendalsweg 1b, Colmschate

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

NIEUW 
ADRES

WAAROM MEER BETALEN

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

NIEUW 
ADRES

WAAROM MEER BETALEN

WAAROM MEER BETALEN

December 
Feestmaand

Ook de lijfarts
van Sinterklaas

werkt bij:

Keukenapparatuur, TV
of witgoed defect?

Direct contact?
Deventer en omgeving
0570 614 531
info@reparatiedeal.nl
www.reparatiedeal.nl
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vrijwilliger

vrijwilligersorganisatie

Vrijwilligersprijzen

www.deventerdoet.nl/waardering

Waarom verdient hij/zij een bloemetje? Waarom verdient deze organisatie de vrijwilligersprijs?

De vrijwilliger die ik een bloemetje gun is: De vrijwilligersorganisatie die ik nomineer is:
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DEVENTER

Laat u verrassen en kom 
eens langs in onze winkel.

Uw adviseur in licht

WIJ BESTAAN 

75 JAAR
PROFITEER VAN DE 

JUBILEUM AANBIEDINGEN 

VAN 14 OKTOBER T/M 

31 DECEMBER!
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Sinterklaas ziet  
ieder jaar  

weer scherp  
met een bril van

Karel de Groteplein 27
0570-624139

  WWW.EPPINK.NL

cdf

STIJLDANS

SALSA

ZUMBA

FEESTEN
HIPHOP

KIDSDANCE

GRATIS PROEFLES
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HOE KRIJGT DE SINT

NATUURLIJK MET
A1 EXPRESSKOERIER!

ALLE SPOEDJES HIER?

WWW.SPOEDJE.NU
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De nieuwe Mazda CX-60
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Subaru Forester e-BOXER

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

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

Registratievoordeel op de

Subaru Forester 

incl. gratis trekhaak.

Uw voordeel € 3.500,- OP=OP!

Hij is in Nederland: de volledig nieuwe Subaru Outback!
Het lange wachten is bijna voorbij! De volledig nieuwe Outback is gearriveerd in Nederland. Bijna is het zo ver dat u de auto kunt gaan bekijken en achter 
het stuur kunt plaatsnemen. Vanaf 1 mei staat hij bij Autohuis Eickhof aan de Rijnstraat 62 in Apeldoorn in de showroom.

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

Wij zien 
het door de 
vingers!

Nog nooit je ogen op laten meten?

Pastoorsdijk 28a, 
7433 DK Schalkhaar
0570 62 00 89
www.markoptiek.nl
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DE KRUIDNAGEL

Merino 
Wollen

SOKKEN
• SUPERIEURE 

KWALITEIT SOKKEN 

• SUPERZACHT
• KRIEBELT NIET 

• OPTIMALE VENTILATIE

Onmisbaar voor warme voeten!

DE KRUIDNAGEL

Onmisbaar voor warme voeten!

Merino 
Wollen

SOKKEN
• SUPERIEURE 

KWALITEIT SOKKEN 

• SUPERZACHT
• KRIEBELT NIET 

• OPTIMALE VENTILATIE

Onmisbaar voor warme voeten!

Voor 
heerlijke 

warme voeten! 

Ook verkrijgbaar 

in kindermaten.

06 48 52 80 86 www.rob-oostenrijk.nl

Rob Oostenrijk
uitvaartbegeleiding

waardevol bijdragen

37 40 43 4538 4139 42 44

Scandinavisch design

www.blikfang.nl
Nieuwstraat 51, Deventer

www.renovarkozijnen.nl • Holten • 0548 - 362350 

KOZIJNEN
KUNSTSTOF, HOUT EN ALUMINIUM

Vanaf begin volgende week volop

• •
• •

De Colm ook
voor al uw straatwerk!

 Bekijk ons totale aanbod op www.garageleijenaar.nl

Tel: 
Mail:
Web: 

Garage Leijenaar

RENAULT MEGANE E-TECH 100% ELEKTRISCH
van paardenkracht naar elektrische kracht
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Ook Sint komt 
één keer per jaar 
bij ons langs! 
En niet alleen maar 
voor zijn gebit.

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
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Voor vers gebrande noten, 
homemade pindakaas 
en vele andere delicatessen!
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SCAN DE QR CODE
VOOR MEER INFORMATIE

BOUW | ELEKTRO- EN INSTALLATIETECHNIEK | METAAL
PROCESTECHNIEK | 3D-SF METAL PRINTING

MBO OPLEIDING (BBL & BOL)
CURSUSSEN & MAATWERKTRAJECTEN

ONTWIKKELEN VAN
TALENTVOL VAKMANSCHAP

WWW.TECHNICAMPUS.NL
Schonenvaardersstraat 6 - Deventer - 088 – 0351300

KOM NAAR ONZE OPENDAG!
ZATERDAG 26 NOVEMBER & ZATERDAG 21 JANUARI
van 10:00 tot 15:00
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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!
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De Hipshop - Brink 21 7411 BR Deventer - Tel. 0570 745091
Ook ingang Roggestraat (achterkant van De Hip) 

www.dehipshop.nl
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Ook ingang Roggestraat (achterkant van De Hip) 

www.dehipshop.nl

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

Ook ingang Roggestraat (achterkant van De Hip)

www.dehipshop.nl
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O, kom er 
    n’s kijken...    n’s kijken...

Kia Picanto Comfortline Automaat
uit voorraad leverbaar! 

van  18.095

voor  17.595 of  289 P/M*

*Privh Lease o.b.v. 60 maanden en 7.500 km per jaar.

 
 
 

 
 
 
In het nieuwe atelier aan de Leonard Springerlaan 166 te Deventer,  

kunt u terecht voor originele ontwerpen, vermaken en reparaties. 
 
 
 
      
 
 
 

   Openingstijden: di t/m vr 9.30-14.00 u. en zaterdag 11-16 u. 
    www.goudsmid-husselman.nl     info@goudsmid-husselman.nl 
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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
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Keizerstraat 4
7411 HG Deventer

0570 820 436
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Ten Have Vloeren

Ten Have Vloeren
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Kom gezellig 
langs!

Susan bloemen
Walstraat 36, 7411 GM

06 - 12 77 47 45
bloemensusan@gmail.com

7271
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Ingang naar 
een andere 
wereld.

Praamstra

boekhandel

Boekhandel Praamstra
Lange Bisschopstraat 1  

7411 KG Deventer

zeven dagen per week geopend

0570 675925

www.boekhandelpraamstra.nl

82 85 88 9083 8684 87 89

Voor alle overheerlijke 
Sinterklaaslekkernijen 
bent u bij ons aan het 

goede adres!

Engestraat 2
Deventer

(0570) 616964

www.banketbakkerijlentelink.nl
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De Hypotheker.

Jazeker.

Deventer Pikeursbaan 1 (0570) 611 009

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?
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GROOT 
onderhoud 
 vanaf 

GRATIS - GRATIS - GRATIS

APK
bij groot onderhoud!

AUTOBEDRIJF

TOP
Voor onderhoud en reparatie alle merken

APK
vanaf

e 48,-

e 275,-

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

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

91 94 97 9992 9593 96 98

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

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

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

Teken & Schilder spullen

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

+    +    ==
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heeft uw kind
logopedie nodig?
gecertificeerde en
veilige 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

Beste Sint,
In een tijd van oorlog in Oekraïne en 

een energie crisis moeten we vooral op zoek 
naar positiviteit, lol en pret
Lekker je hoofd leegmaken 
is dan een erg belangrijk iets

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

Stadsfiets of een Speedbike
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

gerust een keer in onze winkel kijken.
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silvia@cateringoprolletjes.nl / www.cateringoprolletjes.nl

T 06 13 05 83 66

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN 
EN EEN VOORSPOEDIG 2023!
www.cateringoprolletjes.nl
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31 Sinterklaas Sinterklaas P U Z Z E L K R A N T Sinterklaas Sinterklaas

Maak kans op één van de prachtige prijzen 
(zie pagina 17)
Op pagina 30 staan 117 vakjes met daarin een gedeelte van de advertentie van alle 
adverteerders in deze speciale Sinterklaas Puzzelkrant. Welke adverteerder hoort bij welk vakje? 
Vul de namen van de bedrijven hieronder in. 

Stuur pagina 31 ingevuld op (in een voldoende gefrankeerde envelop) voor 25 november 2022 aanstaande naar: 
Mediaburo Schoppema, Zutphenseweg 4A, 7418 AJ Deventer en maak kans op één van de leuke 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 kunt deponeren. 

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.:
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