
ZATERDAG 4 JUNI 
OPENING OP DE BRINK

MET WETHOUDER THOMAS WALDER 
EN CLOWN DESALLES

 
ZONDAG 5 JUNI 

DINOSAURUSSEN OP DE KERMIS

DINSDAG 7 JUNI 
KORTINGSDAG

WOENSDAG 8 JUNI
KINDERMIDDAG

MEET&GREET MET BERT EN ERNIE, 
BEN DE BANJOMAN, SCHMINK 
EN TREINTJE SNOEPY-EXPRESS

DONDERDAG 9 JUNI
‘S AVONDS: RARE VOGELS  

ZATERDAG 11 JUNI
VUURWERKSHOW

 ZONDAG 12 JUNI
KIDSCLUB GO AHEAD EAGLES 

OP HET GROTE KERKHOF

2022
ELKE DAG GEOPEND 
VANAF 13.00 UUR! 

www.kermisdeventer.nl

zaterdag 4 t/m 
   zondag 12 juni
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Een zomer zónder Zomerkermis? Dat is  
als Deventer zonder IJssel en de Lebuïnus-
kerk zonder toren. Een zomer zonder 
Zomerkermis is geen echte zomer. 
 
Afgelopen twee jaar kon de Zomerkermis 
niet doorgaan vanwege corona. Een 
moeilijke tijd voor kermisexploitanten. 
Een moeilijke tijd voor velen. Maar nu 
mogen we weer. De eerste Zomerkermis 
sinds 2019. De Paaskermis in april was 
al een groot succes. Laten we van de  
Zomerkermis ook een prachtig feest 
maken. 
 
De kermis is een avontuur voor iedereen, 
met een mooie mix van nostalgie en 
vernieuwing. Van de bootjesmolen op 
de Nieuwe Markt tot een gloednieuwe 
achtbaan. En wat dacht je van de nieuwe  
attractie Toxic? Wat dat precies is? Je 
ziet ‘m op de Brink. 

TIP: geen suikerspin of popcorn eten 
van tevoren!  

Natuurlijk is er ook weer een kindermid-
dag met schmink en andere leuke activi-

teiten voor de kinderen. En op zaterdag 
11 juni is er vuurwerk – komt dat zien!

De Zomerkermis bruist, de sfeer is fan-
tastisch. Mensen leven er echt naartoe. 
De Zomerkermis is hét startschot van 
een heerlijke zomer in Deventer. 

Thomas Walder
Wethouder Recreatie & Toerisme

OPENING ZOMERKERMIS DOOR 
WETHOUDER WALDER EN 
CLOWN DESALLES

DINOSAURUSSEN UITGESTORVEN? 
NIET OP DE KERMIS!  

Brink, zaterdag 4 juni, 13.00 uur
ZATERDAG 4 JUNI T/M ZONDAG 12 JUNI 2022

WAT IS EEN ZOMER 
ZONDER ZOMERKERMIS?
De Zomerkermis hóórt echt bij Deventer. Een fantastisch evenement voor 
jong en oud. En de kers op de taart? Het decor van de Zomerkermis is onze 
prachtige binnenstad. De Zomerkermis 2022 belooft weer een ware publieks- 
trekker te worden. Voor iedereen is er iets te beleven.  Wethouder Thomas Walder opent op zaterdag 4 juni om 13:00 uur de Deventer Zomerkermis. Hij krijgt 

daarbij hulp van clown Desalles. Althans, dat hopen we dan maar, want Desalles kennen we van eerdere 
kermissen natuurlijk niet bepaald als een wonder van voorspelbaarheid. 

VANUIT HET KERMISTEAM

Op de Brink, het Grote Kerkhof en Nieuwe Markt staat weer een 
fraaie kermis. Het Grote Kerkhof was even passen en meten, maar 
ook daar is het gelukt om de exploitanten van 2020 een plek te ge-
ven. We wensen iedereen heel veel plezier op de kermis.

TIJDENS ZOMERKERMIS VERHUIST WEEKMARKT 
BRINK TIJDELIJK NAAR BEESTENMARKT 
De weekmarkt op de Brink, op vrijdagochtend en zaterdag, ver-
huist tijdens de kermisdagen naar de Beestenmarkt. Dat geldt 
ook voor vrijdag 3 juni, omdat de kermis dan al is opgebouwd. Je 
kunt dus ook tijdens de kermis gewoon je boodschappen doen 
bij je vertrouwde marktkramen. En zelfs meer dan dat!

De marktkooplieden houden tijdens de kermis namelijk diverse 
acties waarmee je muntjes kunt winnen die je weer op de kermis 
kunt besteden! Wil je op de hoogte blijven van de actuele acties, 
kijk dan op de Facebookpagina van de Deventer Markten: 
https://bit.ly/deventer-markten.

Kermisteam Deventer

Na twee jaar is het weer kermis. De kermisexploitanten die in 2020 een plek was toegekend voor de Zomerkermis 
hebben we gevraagd om dit jaar hun gunning te verzilveren. Daarmee wordt het dit jaar weer een kermis als vanouds.

Hoe de opening verder ook verloopt, op 4 juni, vlak 
na één uur ‘s middags gaat op de Brink, het Grote 
Kerkhof en de Nieuwe Markt elke kraam open en elke 
attractie van start. Een moment waar iedereen natuur-
lijk halsreikend naar uitkijkt, na twee jaar gedwongen 
pauze. 

Kermissen zijn al eeuwenoud (de eerste werd gehou-
den in 1023, zo melden de geschiedenisboekjes) en 
ondanks de opkomst van veel digitaal vermaak, zijn 
ze niet weg te denken uit onze samenleving en al he-
lemaal niet uit Deventer.   

In een landelijke ‘kermis top 7’ staat Deventer ook ge-
noemd en met name de locatie van de Zomerkermis 
in de oude binnenstad werd als reden voor de po-
pulariteit gegeven. Iets wat we in Deventer natuurlijk 
allang weten, maar het is toch ook leuk als een bui-
tenstaander zoiets opmerkt. 

De kermis heeft weer ‘als vanouds’ een boeiend 
randprogramma, met attracties voor jong en oud. Dat 
begint direct op de openingsmiddag, want behalve 
clown Desalles is ook de tv-STER Loeki de Leeuw op 
4 juni van de partij: Asjemenou, selfie-tijd!

Er zijn mensen die beweren dat dinosaurussen uitgestorven zijn. Alle wijsneuzen die denken dat dat waar is, nodigen 
we graag uit om om zondag 5 juni naar de kermis in de binnenstad te komen. Want die middag, tussen 13 en 17 uur, 
lopen er namelijk echte dino’s over het kermisterrein!

Onlangs is een avonturier van het evenementenbureau 
op expeditie naar Zuid-Amerika geweest. Ze had namelijk 
geruchten opgevangen dat er in een (bijna) ondoordring-
baar oerwoud grote hagedissen leven, die nauwe fami-
liebanden hebben met de dinosaurus. Je begrijpt het al: 
de geruchten bleken waar te zijn en tijdens de Deventer  
kermis kun je jezelf daarvan overtuigen. 
De dinosaurussen (de C-Rex, om precies te zijn) zijn met 
hun 2 meter hoogte en een lengte van meer dan 3 meter 
niet echt beesten om over het hoofd te zien. Ze worden 
begeleid door een ervaren dinosaurus-temmer die je wat 
meer over deze dieren kan vertellen. 

ZONDAG 5 JUNI
DEVENTER BINNENSTAD
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SNOEPKRAMEN VAN KERS OP 
ALLE PLEINEN AANWEZIG
Vaak gaat het op de kermis hoog, snel en hard. Maar de kermis is voor velen ook - en misschien wel vooral - een 
traktatie voor de smaakpapillen. Een van de bekende gezichten op de Deventer kermissen is Teus Kers, eigenaar 
van meerdere snoepkramen. Met hulp van zijn zoons staat hij dit jaar op alle pleinen: de Brink, Grote Kerkhof en 
Nieuwe Markt. “In de wintermaanden bakken we oliebollen, maar in de rest van het jaar staan we met snoep op 
de kermissen in het hele land.” 

Kers is uiteraard blij nu weer ‘gewoon’ op de kermissen te kun-
nen staan, na de corona-periode. “We hebben de afgelopen 
periode overleefd, ook omdat we van de gemeente Deventer 
een standplaats kregen  aan de Singel, bij de Drakenbrug.” Op 
die locatie stonden afgelopen periode overigens drie kramen, 
behalve die van Kers ook de gebakkraam van M.G. de Weijer, 
en de ‘palingkraam’. 

Volgens Kers een goede actie van de gemeente om de stand-
plaats aan de Singel te vergunnen. Kers:” Ik ben mede daardoor 
de afgelopen periode zonder overheidssteun doorgekomen, 
maar ik ben blij dat we nu weer op de kermissen ons brood 
kunnen verdienen.”      

Een gezellige kindermiddag

ZATERDAG 4 JUNI T/M ZONDAG 12 JUNI 2022

ZATERDAG 4 JUNI – 13.00 UUR
OFFICIËLE OPENING OP DE BRINK MET 
WETHOUDER THOMAS WALDER EN 
CLOWN DESALLES.
LOEKI DE LEEUW IS OP HET GROTE KERKHOF 
EN NIEUWE MARKT

ZONDAG 5 JUNI  – 13.00 - 17.00 UUR
DINOSAURUSSEN OP DE KERMIS

WOENSDAG 8 JUNI – 13.00 - 16.00 UUR 
KINDERMIDDAG, MEET & GREET BERT EN 
ERNIE, BEN DE BANJOMAN, SCHMINK EN 
SNOEPY-EXPRESS (TREINTJE)

DONDERDAG 9 JUNI – 18.00 - 22.00 UUR 
THEMA-AVOND RARE VOGELS 
(STRAATARTIESTEN)
Deze prachtige, interactieve act vol mooie en opvallende 
kleuren trekt van heinde en verre alle aandacht!

ZATERDAG 11 JUNI – 23.00 UUR 
VUURWERKSHOW 
TE ZIEN VANAF DE WELLEKADE

ZONDAG 12 JUNI – 13.00 - 17.00 UUR
KIDSCLUB GO AHEAD EAGLES 
OP HET GROTE KERKHOF

ZATERDAG 4 JUNI
VAN 13.00 TOT 01.00 UUR

ZONDAG 5 JUNI
VAN 13.00 TOT 24.00 UUR

MAANDAG 6 JUNI
VAN 13.00 TOT 24.00 UUR

DINSDAG 7 JUNI
VAN 13.00 TOT 24.00 UUR

WOENSDAG 8 JUNI
VAN 13.00 TOT 24.00 UUR

DONDERDAG 9 JUNI
VAN 13.00 TOT 24.00 UUR

VRIJDAG 10 JUNI
VAN 13.00 TOT 01.00 UUR

ZATERDAG 11 JUNI
VAN 13.00 TOT 01.00 UUR

ZONDAG 12 JUNI
VAN 13.00 TOT 24.00 UUR

Geen Zomerkermis zonder een speciale kindermiddag! Woensdag 
8 juni is het tussen 13 en 16 uur feest voor alle kinderen, met 
bijzondere gasten als Bert & Ernie, Ben de Banjoman, de Snoepy 
Express en gratis schmink voor de kleintjes die zich deze middag 
extra mooi willen laten maken.

Met Bert & Ernie, vaste bewoners van Sesamstraat, zijn we bijna alle-
maal groot geworden. Op 8 juni zijn ze even niet in Sesamstraat, maar 
op de Brink, het Grote Kerkhof en de Nieuwe Markt. Maar verder zijn 
ze natuurlijk gewoon helemaal zichzelf, met hun vaste attributen als 
een rubber eend en een banaan (in een oor?). Altijd bereid om een 
dansje te maken, of om te poseren voor een memorabele foto.    

Ben de Banjoman laat zich deze middag ook volop zien en horen. En 
voor wie het lopen even moe is en geboeid raakt door de rook en de 
geluiden van een stoomtrein, is er de Snoepy Express. Dat is pas een 
leuke manier om de kermis over te gaan!

WOENSDAG 8 JUNI
DEVENTER BINNENSTAD

MEET & GREET MET BERT EN ERNIE
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MAAK KANS OP LEUKE PRIJZEN
Stem ook op jouw favoriete attractie!

Geen kermis zonder de rood-gele 
Kidsclub van Go Ahead Eagles! 

PARKEREN TIJDENS DE ZOMERKERMIS
Als je naar de kermis komt, is het in verband met parkeren het makkelijkst als je kiest voor het openbaar vervoer, voor 
de (brom-)fiets of voor de benenwagen. Kom je met de auto, houd er dan rekening mee dat de parkeergelegenheden 
op de Nieuwe Markt (P8) in deze periode vervallen.

PARKEERGARAGES CENTRUM DEVENTER
In Deventer zijn momenteel vijf parkeergarages beschikbaar.
Stadspoort: Binnensingel of T.G. Gibsonstraat
Stationsplein: Stationsplein 1
Centrumgarage: Op de Keizer 1
De Boreel: Boreelplein 45, ingang Kazernestraat
Beestenmarkt: Beestenmarkt

De parkeergarages zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week open, 
met uitzondering van de parkeergarage Beestenmarkt. Hier kun 
je buiten de openingstijden van de winkels niet in- en uitrijden. 
Openingstijden: maandag - zaterdag 7.30 - 22.30 uur, 
zondag: 10.30 - 18.30 uur. 

LET OP: De Brinkgarage krijgt momenteel een opknapbeurt. Het is 
tijdens deze verbouwing niet mogelijk te parkeren in de Brinkgarage, 
met uitzondering voor abonnementhouders. 

PARKEREN DE WORP
De Worp heeft 222 parkeerplaatsen op de Melksterweide. Je kunt 
daar gratis parkeren.

Parkeren langs de laan (Twelloseweg) kost €1,00 per dag. Met het 
pontje kun je de IJssel oversteken. Een enkeltje kost €1,10 en een 
retourtje €1,70.
TIP: Kijk op de achterpagina voor de plattegrond met de parkeer- 
locaties.

RARE VOGELS ZORGEN VOOR 
       VERWONDERDE BLIKKEN 

Op donderdag 9 juni, vanaf 18 uur, kun je op de kermis Rare Vogels tegenkomen. Vrijwel 
letterlijk, want als we het hebben over Rare Vogels, mag je bijvoorbeeld denken aan de 
zeer nieuwsgierige (en een beetje brutale) vogel Gerritje Grijpgraag.

Die heeft zijn naam te danken aan zijn onbe-
dwingbare drang om zijn snavel 
letterlijk in andermans spullen te
steken. Gelukkig is Clown Dompie 
ook van de partij en die zorgt 
ervoor dat Gerritje er niet met de 
inhoud van tassen en zakken van-
door gaat!

Is een zeemeeuwmin ook een vogel? Ja-
zeker! Je moet een beetje omhoog kijken, 
want ze loopt op stelten, maar dan zul je 

zien dat ze vele gezichten heeft waardoor 
ze je in verwondering en verwarring ach-
terlaat. 

Ook op stelten bewegen donderdagavond de 
pauwen door de straten van de Deventer bin-

nenstad. Kleurrijk, statig en - hoe kan het anders - 
zo trots als een pauw. Al met al dus een avond die je 

niet mag missen!

ZATERDAG 4 JUNI T/M ZONDAG 12 JUNI 2022

DISCLAIMER: Deze krant is een uitgave van de Gemeente Deventer. Wij dragen op geen enkele wijze verantwoording voor (zet)fouten in deze krant 
met welke gevolgen of schade van dien ook. Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke toestemming worden gepubliceerd. © 2022
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FOCUS reclame en marketing
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Deze krant is een uitgave van de gemeente Deventer in samenwerking met FOCUS reclame en marketing
www.focusopreclame.nl

COLOFON

Wat is jouw favoriete attractie van de Zomerkermis Deventer? Help mee met het bepalen van de kermis-
prijzen 2022, want jouw stem telt!

In totaal worden er vijf kermisprijzen uitgedeeld: 
• De beste Grote Attractie • Leukste Familiezaak • Beste zaak voor Eten & Drinken
• Beste Kinderattractie • Leukste Spel

Vul onderstaande bon in en geef hem af bij de Poffertjeskraam op de Brink.

Je kunt ook stemmen via de website: www.kermisdeventer.nl of via Facebook / kermisdeventer of via e-mail: 
kermis@deventer.nl. Je maakt dan kans op een KERMISPAKKET voor extra GRATIS plezier op de kermis!

NAAM:

TEL. NUMMER:      E-MAIL:

• MIJN FAVORIETE GROTE ATTRACTIE IS:

• MIJN FAVORIETE KINDERATTRACTIE IS:

• MIJN FAVORIETE FAMILIEZAAK IS:

• HET LEUKSTE SPEL IS:

• BESTE ETEN & DRINKEN IS:

Go Ahead Eagles heeft een traditie op-
gebouwd met activiteiten voor de klein-
tjes, verdeeld over de Kowet Kuikens 
(van 0 tot en met 6 jaar), de Kootjes (7 
tot en met 11 jaar) en de Harly’s (van 12 
tot en met 16 jaar). 

Op zondag 12 juni, tussen 13:00 en 17:00 
uur kunnen de begeleiders van de kids-
club je alles vertellen over activiteiten en 
het lidmaatschap. Uiteraard is Kootje zelf 
ook aanwezig en die gaat graag met je op 
de foto!ZONDAG 12 JUNI

GROTE KERKHOF

GO AHEAD EAGLES KIDSCLUB 
                  OP HET GROTE KERKHOF
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