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KLEURWEDSTRIJD
DOE MEE!

KLEUR JIJ ONZE KLEURPLAAT HET 
MOOIST IN? DAN WIN JIJ MISSCHIEN 

WEL EEN MOOI KERMISPAKKET!

KIJK SNEL OP DE ACHTERPAGINA!

ROLAND HOLSTLAAN - PLATVOET

VRIJDAG 8 APRIL
OPENING DOOR LOEKI DE LEEUW

FAMILIEDAG MET KORTINGEN

WOENSDAG 13 APRIL
KINDERMIDDAG MET SCHMINKEN, 

BEN DE BANJOMAN EN 
CLOWN DESALLES

VRIJDAGMIDDAG 15 APRIL
MEET & GREET MET
SHAUN HET SCHAAP

EN BITZER

ZATERDAG 16 APRIL
VUURWERKSHOW

ZONDAG 17 APRIL
BROER EN ZUS PAASHAAS 

DELEN EIEREN UIT

8 t/m 18 
APRIL 2022



vrijdag 8 april t/m maandag 18 april 2022
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PROGRAMMA PAASKERMIS

" DE PAASKERMIS IS EEN 
ECHTE WIJKKERMIS"

EXPLOITANTEN HANS MELISSEN EN ETIENNE VAN HEZIK KIJKEN UIT 
NAAR DE START VAN DE PAASKERMIS

WOENSDAG 13 APRIL
14.00 - 17.00 UUR
KINDERMIDDAG
Ben de Banjoman 
Schmink
Clown Desalles

Het is weer bijna Pasen. En wie aan Pasen denkt, denkt 
natuurlijk aan de Paaskermis in Deventer. Helaas kon 
die welbekende en populaire Paaskermis de afgelopen 
twee jaar niet doorgaan. Logisch dat de exploitanten en 
de organisatie van de kermis nu staan te trappelen om te 
mogen beginnen. Vorig jaar hebben we in het najaar ook 
eenmalig een kermis gehad, maar er gaat natuurlijk niets 
boven de traditionele kermis in het voorjaar!

Gelukkig voor jong en oud - en zeker voor de kermisexploitanten - 
kunnen we dit jaar weer met Pasen naar de kermis. Sterker nog, de 
kermis begint een week vóór Pasen al. En natuurlijk hebben we als 
vanouds een leuk programma met onder meer ook dit jaar weer een 
spectaculaire vuurwerkshow. 

In deze krant vind je allerlei informatie 
over de kermis. En kijk vooral ook op 
onze website www.kermisdeventer.nl
en onze Facebookpagina (facebook.com/
kermis.deventer) voor prijsvragen, 
kortingen en het allerlaatste nieuws.

We wensen iedereen heel veel plezier! 

Het kermisteam van de 
gemeente Deventer

De Paaskermis wordt op vrijdag 8 april om 16 uur geopend 
door een bijzondere gast. Niemand minder dan Loeki 
‘asjemenou’ de Leeuw komt naar Deventer om het offi ciële 
startsein te geven. Wie wel eens naar de STER-reclames 
kijkt, kent Loeki natuurlijk wel, net als z’n grappen en z’n 
onhandigheid. Als hij 8 april bij ons te gast is, zullen we 
hem goed begeleiden en behoeden voor uitglijders, want 
hij moet natuurlijk wel weer zonder kleerscheuren terug 
naar de televisiestudio’s. Natuurlijk kun je 8 april ook met 
‘m op de foto!

Dat Loeki de Leeuw nu dagelijks te zien is tijdens de 
reclameblokken, is trouwens niet zo vanzelfspre-

kend. De ouderen onder ons kennen de vrolijke 
leeuw nog uit de jaren 70 (!) toen hij zijn tv-

debuut maakte. En tot en met 2004 sierde 
hij de dagelijkse reclame-uitzendingen. Tot 

verdriet van velen vond men hem daarna te 
duur worden en verdween Loeki van het 

scherm. Maar Loeki is weer terug, en hoe! 
Sinds mei 2021 is hij gelukkig weer te zien 

in de STER-blokken en van de studio die de 
Loeki-animaties maakt, hebben we begrepen 

dat hij dit jaar zijn 50e verjaardag viert. Alvast 
gefeliciteerd!   

LOEKI DE LEEUW OPENT
DE PAASKERMIS OP 
VRIJDAG 8 APRIL 2022

PROGRAMMA PAASKERMIS

WOENSDAG 13 APRIL
14.00 - 17.00 UUR
KINDERMIDDAG
Ben de Banjoman 
Schmink

VRIJDAG 8 APRIL – 14.00 UUR
Offi ciële opening met 
Loeki de Leeuw

De hele dag familiedag 
met kortingen

PAASKERMIS WORDT WEER 
ALS VANOUDS GEZELLIG EN 
SPECTACULAIR

Na twee jaar (vrijwel) zonder kermissen, popelen de kermisexploitanten om begin april weer hun 
kramen en attracties aan de Roland Holstlaan op te bouwen. De Paaskermis is niet de eerste 
kermis van het jaar, maar geldt wel als een soort offi ciële aftrap van het seizoen. We spreken 
twee van de exploitanten, Hans Melissen en Etienne van Hezik.  

Hans Melissen is eigenaar van Adventure Island, een nieuwe 
attractie die hij net voor de corona-uitbraak heeft gekocht. 
Dat was onbedoeld dus een ongelukkige timing. Melissen: 
“Gelukkig hebben we toch nog zes kermissen kunnen draaien,
dat heeft ons er een beetje doorheen gesleept. De sector is 
wel hard getro� en, maar kermisexploitanten zijn overlevers.”

Voor Melissen met Adventure Island het land in trok, stond 
hij op kermissen met autoscooters. Niet op de Paaskermis 
trouwens, dit wordt de eerste keer dat hij hier staat: “De 
Paaskermis heeft een lange traditie, leuk om daar nu ook 
deel van te gaan uitmaken.”

“Ik heb een positieve ervaring met de najaarskermis die 
vorig jaar is ingelast. Die was qua organisatie heel goed 
verzorgd. En ook heel aardig dat we - in die lastige tijd - een 
welkomstgeschenk kregen. Niet om het geschenk natuurlijk, 
maar om het gebaar. Dat konden we goed gebruiken.”

Ook Etienne van Hezik is blij met de ondersteuning die ze 
afgelopen twee jaar van de gemeente Deventer heeft erva-
ren: “Het was vooral de onzekerheid die aan je vreet.” Niet 

zo vreemd dat ze blij is dat het nu weer een goed kermisjaar lijkt te 
worden. Met de Paaskermis als een soort o�  ciële  aftrap van het 
seizoen. “Als Deventer kermisfamilie ontbreken we natuurlijk nooit, 
het is bij ons om de hoek. En dat typeert voor mij ook de Paas-
kermis. Het is een echte wijkkermis waarbij je merkt dat ook het 
publiek elkaar kent, er is veel sociaal contact."

De ouders van Etienne van Hezik stonden in het verleden met een 
grote po� ertjeskraam op de kermis. Die heeft de huidige generatie
ingeruild voor een kraam waarin frites en typisch Duitse snacks de 
boventoon voeren. Afgelopen jaar hebben ze er zelfs een corona- 
proof ‘drive-in’ van gemaakt. Maar gelukkig kunnen ze nu weer hun 
traditionele kraam met terras opbouwen. Voor het publiek van de 
Paaskermis om de vingers bij af likken.

“KERMISEXPLOITANTEN 
ZIJN OVERLEVERS”

Dat Loeki de Leeuw nu dagelijks te zien is tijdens de Dat Loeki de Leeuw nu dagelijks te zien is tijdens de 
reclameblokken, is trouwens niet zo vanzelfspre-reclameblokken, is trouwens niet zo vanzelfspre-

kend. De ouderen onder ons kennen de vrolijke kend. De ouderen onder ons kennen de vrolijke 
leeuw nog uit de jaren 70 (!) toen hij zijn tv-leeuw nog uit de jaren 70 (!) toen hij zijn tv-

debuut maakte. En tot en met 2004 sierde debuut maakte. En tot en met 2004 sierde 
hij de dagelijkse reclame-uitzendingen. Tot hij de dagelijkse reclame-uitzendingen. Tot 

verdriet van velen vond men hem daarna te 
duur worden en verdween Loeki van het 

in de STER-blokken en van de studio die de 
Loeki-animaties maakt, hebben we begrepen 

dat hij dit jaar zijn 50
gefeliciteerd!   

Meet & Greet met Shaun & Bitzer
Een week na de opening, op vrijdag 15 april, 
kun je ‘s middags met Shaun en Bitzer op de 
foto. Voor wie nooit naar Zappelin kijkt: Shaun 
is een schaap en Bitzer een hond. De slimme 
Shaun en Bitzer beleven allerlei avonturen op 
de boerderij en al hun verhalen worden voor tv 
vastgelegd. Dat heeft ze tot wereldberoemde 
dieren gemaakt en we zijn daarom extra blij dat 
ze een middag de boerderij achter zich laten 
om naar onze Paaskermis te komen. Ze lopen 
’s middags over het kermisterrein en als je met 
ze op de foto wilt (en wie wil dat niet?), kun je 
ze gewoon even staande houden!

Openingsdag = Familiedag = Kortingsdag
We starten de Paaskermis meteen met een niet 
te missen voordeelactie. Deze openingsdag is
niet alleen de perfecte familiedag maar, zoals 
je inmiddels op de Paaskermis gewend bent,
ook kortingsdag. Profi teer vrijdag 8 april van 
extra aantrekkelijke prijzen bij alle attracties!  

VRIJDAGMIDDAG 15 APRIL
MEET & GREET met SHAUN 
het schaap en BITZER

ZATERDAG 16 APRIL
VANAF 22.00 UUR
Vuurwerkshow 
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Naam:

Adres:

Leeftijd: E-mailadres: Telefoon:

DOE MEE EN MAAK KANS OP EEN KERMISPAKKET!
Inleveren van de kleurplaat kan vanaf vrijdag 8 april t/m woensdag 13 april 2022 in de ton die bij de ingang 
van de kermis staat. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

Volg ons op Facebook en Instagram en kijk op 
www.kermisdeventer.nl voor alle nieuwtjes!  

Deze krant is een uitgave van de gemeente Deventer in samenwerking met FOCUS reclame en marketing.


