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VRIJDAG 31 MAART
OPENING DOOR KOOTJE

FAMILIEDAG MET KORTINGEN

ZATERDAGMIDDAG 1 APRIL
DE DRAKENFLUISTERAAR 
WOENSDAG 5 APRIL

KINDERMIDDAG

VRIJDAGMIDDAG 7 APRIL
MEET & GREET MET

BUURMAN & BUURMAN

ZATERDAG 8 APRIL
VUURWERKSHOW 

ZONDAG 9 APRIL
MENEER EN MEVROUW PAASHAAS 

DELEN EIEREN UIT
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Het is weer bijna Pasen. En wie aan Pasen denkt, denkt 
natuurlijk aan de Paaskermis aan de Roland Holstlaan in 
Deventer. Ook dit jaar staan er weer attracties voor jong 
en oud.

Het is altijd weer geweldig om deze kermis te mogen organiseren. 
Vooral omdat we weten dat zoveel mensen er naar uitkijken om 
weer te zwieren en te draaien en om met het hele gezin lekker rond 
te lopen. Dit jaar kun je ook alles rustig van boven bekijken vanuit 
een reuzenrad.

Je kunt weer tot en met tweede paasdag genieten van alles wat de 
kermis te bieden heeft. Natuurlijk is er naast de attracties ook weer 

van alles te doen op de kermis. Kijk in 
deze krant, op Facebook, Instagram en 
op de website voor het programma.

Het meest trots zijn we nog dat ‘ons 
eigen Kootje’ de kermis komt openen. 
Meer Deventers dan dat kan het niet 
worden.

Heel veel plezier,
Het kermisteam van de 
gemeente Deventer

Kootje, de mascotte van Go Ahead Eagles, opent op vrijdag-
middag 31 maart om 16:30 uur de Paaskermis 2023. Kootje 
liet ons weten het een hele eer te vinden de opening van de 
kermis voor z’n rekening te mogen nemen. Net zoals wij het 
een eer vinden dat Kootje even De Adelaarshorst wil verlaten 
om aan de Roland Holstlaan de aftrap te verrichten!

Voor wie Kootje niet kent (hoe kan dat nou?): Kootje is de clubmascotte 
van de Deventer voetbaltrots Go Ahead Eagles. Met z’n grote pluizige 

kop is hij de lieveling van jonge voetbalsupporters en is hij veel- 
gevraagd fotomodel. En natuurlijk laat jij vrijdag op de 

Paaskermis je kans niet voorbijgaan op een selfie met 
Kootje! 

Meet & Greet met Buurman & Buurman
Buurman & Buurman komen naar de Paaskermis! Op 
vrijdagmiddag 7 april, vanaf 14 uur, kun je dit bekende 

duo tegenkomen op het evenemententerrein aan 
de Roland Holstlaan. Je kent de handige buur-

mannen vast wel van tv, maar heb je ze ook 
wel eens in het echt ontmoet? Nu is je kans en 
je kunt natuurlijk ook met ze op de foto.

A je to!
Die ene Buurman heet Pat en die andere Buurman heet Mat. Maar eerlijk 
gezegd, weten wij niet wie wie is. Maar als je ‘Buur’ tegen ze zegt, luisteren 
ze allebei, dus da’s wel handig. Wist je trouwens dat de Buurmannen eigen-

KOOTJE OPENT KERMIS 
OP VRIJDAG 31 MAART

lijk uit Tsjechië komen? Daarom zeggen ze 
altijd ‘A je to!’ als ze een probleem hebben 
opgelost (of als ze denken dat ze dat heb-
ben gedaan...). A je to! betekent ‘En dat is 
het!’

Drakenfluisteraar komt met jonge 
draak naar de kermis
Een draak op de kermis, is dat een goed 
idee? Je zou denken van niet, maar toch 
kun je er eentje tegenkomen, op zater-
dag 1 april (nee, geen grap), tussen 14 
en 17 uur. Gelukkig wordt de tweejarige 
draak-in-opleiding begeleid door een 
heuse drakenfluisteraar. Die leert de 
jonge draak hoe zich netjes te gedragen. 
En tijdens zijn bezoek aan de Paaskermis 
leert de drakenfluisteraar jong en oud 
over het leven van een draak terwijl hij 
ondertussen de jonge, onstuimige leer-
ling in toom probeert te houden. Meestal 
gaat dat wel goed, maar of dat op het 
drukke kermisterrein ook zo is?  

WELKOM OP DE 
PAASKERMIS 2023
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PROGRAMMA PAASKERMIS

REUZENRAD VOOR EERSTE 
KEER OP DE PAASKERMIS

EEN PAASPRIMEUR!!

VRIJDAG 31 MAART – 16.30 UUR
Officiële opening met 
KOOTJE

Familiedag met kortingen 
vanaf 14.00 uur

De Paaskermis heeft dit jaar een heuse primeur. Voor het eerst in de geschiedenis komt er een 
reuzenrad op het evenemententerrein te staan! En dan ook nog een gloednieuw reuzenrad dat 
pas eind 2022 zijn eerste rondjes heeft gedraaid. Het nieuwe reuzenrad is eigendom van de 
Groningse familie Akkerman. 

“We staan al vele jaren op de Deventer kermissen”, zegt Jan 
Akkerman. “Misschien kennen mensen ons van Skeeball 
waarmee we op beide kermissen stonden. Vanaf dit jaar dus 
niet meer. We droomden al langer van een eigen reuzenrad 
en vorig jaar was voor ons het moment daar.”

Gebouwd in Groningen
Het reuzenrad van de familie Akkerman is gebouwd door 
de eveneens Groninger firma Lamberink. Akkerman: “Zij 
hebben zich helemaal gespecialiseerd in het ontwerpen en 
bouwen van reuzenraden.”

Het bijzondere van het reuzenrad waarmee Akkerman naar 
de Paaskermis komt, is dat het 40 meter hoge gevaarte in 
één dag kan worden opgebouwd. “Daarmee is het ideaal 
voor kermissen. Zeker vergeleken met oudere reuzenraden 
waarbij je soms wel 14 dagen nodig hebt voor de opbouw.”
 
Met de komst van een reuzenrad naar de Paaskermis heeft 
Deventer overigens wel geluk gehad. “We hadden in de 
periode van de Paaskermis altijd een ander, min of meer vast 
evenement”, legt Akkerman uit. “Maar dat ging niet door, 
waardoor we nu voor een primeur in Deventer kunnen  
zorgen.”    

Het nieuwe reuzenrad dat straks op de Paaskermis wordt opgebouwd 
is 40 meter hoog en voorzien van kleurrijke, energiezuinige led- 
verlichting aan de bakjes, plus een groot ledpaneel in het midden 
van de mast waarop maatwerk-boodschappen kunnen worden 
vertoond. Mede dankzij die ledverlichting en de plc-motoren, 
verbruikt dit reuzenrad 40% minder energie dan voorgaande 
modellen. Als het reuzenrad straks naar de Zomerkermis komt, zijn 
ook de zonnepanelen op de publieksentree gerealiseerd. Dat maakt 
het reuzenrad van de familie Akkerman het duurzaamste ter wereld. 

ZONDAG 9 APRIL
VANAF 14.00 UUR
MIJNHEER 
EN MEVROUW 
PAASHAAS
delen heerlijke
paaseieren uit!

VRIJDAGMIDDAG 7 APRIL
MEET & GREET met 
BUURMAN & BUURMAN

ZATERDAG 8 APRIL
VANAF 22.00 UUR
Vuurwerkshow 

ZATERDAG 1 APRIL
VANAF 14.00 UUR
DRAKEN-
FLUISTERAAR 
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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 31 maart t/m woensdag 5 april 2023 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.


