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PAASKERMIS
LOCATIE: ROLAND HOLSTLAAN - PLATVOET
VRIJDAG 12 APRIL

OPENING TONNY LEERINK EN

THE BLOCKPARTY
EURODAG

WOENSDAG 17 APRIL
KINDERMIDDAG

KIDSCLUB GA EAGLES
FOURCE - OPTREDEN
EAGLES-SPELERS - MEET&GREET

ZATERDAG 20 APRIL
VUURWERKSHOW

ZONDAG 21 APRIL

PAASEIEREN ZOEKEN EN
BEN DE BANJOMAN

MAANDAG 22 APRIL

BRADERIE EN ROMMELMARKT
KIJK SNEL VOOR ALLES WAT JE MOET WETEN OVER DE DEVENTER PAASKERMIS!

WWW.KERMISDEVENTER.NL
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VRIJDAG 12 APRIL OPENT THE BLOCKPARTY DE DEVENTER
De Paaskermis 2019 wordt geopend door niemand
minder dan The Blockparty. Even met de ogen
knipperen voor alle oma’s en opa’s, iets om lang
naar uit te zien voor de jongere bezoekers. The
Blockparty behoort tot de absolute top van de
EDM in Nederland. Ze zijn geliefd in de clubs,
bij de streamingdiensten, en hun tracks behalen
met gemak de platinastatus. De presentatie
bij de opening is in de
vertrouwde handen
van ceremoniemeester
Tonny Leerink.

DICK SCHNEIDER OVER ZIJN JEUGD IN DE JAREN 50:

“NAAR DE PAASKERMIS
KEEK JE TIJDEN UIT”
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De Paaskermis bestaat naar schatting al zo’n
130 jaar. Ontstaan als een tijdelijke aanvulling op de speeltuin van hotel-restaurant
De Platvoet, eigendom van Bart van Weenum.
Iedere Deventenaar is met de Paaskermis
groot geworden en voor velen was het het
hoogtepunt van het jaar.

Dat was ook zo voor Dick Schneider, geboren
Deventenaar en voormalig GAE-coryfee. Hij
kan zich uit zijn jeugd in de jaren ‘50 nog wel
het belang van de Paaskermis herinneren:
“Voor mij - en veel van mijn vriendjes - was
het een van de hoogtepunten van het jaar.
Het leven bestond toen vooral uit school en
voetballen op straat, of op de stoep, vaak met
30 tegen 30. Al dat buiten spelen heeft zijn
vruchten trouwens wel afgeworpen, want
alleen al uit mijn buurt, Rode Dorp, hebben
12 man betaald voetbal gehaald.”
“We gingen in die jaren ook nooit op vakantie,
daar was helemaal geen geld voor. De kermis
was echt iets waar je tijden naar uitkeek. Maar
de timing was natuurlijk niet gelukkig, want met
Pasen was het vakantiegeld nog niet binnen.
Gelukkig hadden we een opa en oma die onze
oppas waren. Zij namen me altijd mee naar De
Platvoet, ze waren mijn sponsor!”

vrijdag 12 april t/m maandag 22 april 2019

PAASKERMIS MET HUN ALLERGROOTSTE NAJAARSHIT ‘HUTS’
The Blockparty is min of meer bij toeval is ontstaan. D-Train, MC Gilly en Esko ontmoetten
elkaar in de studio waar ze erachter kwamen dat
ze alledrie graag iets nieuws wilden proberen.
Niet lang daarna was The Blockparty geboren.
D-Train (echte naam Malcolm Sporkslede) is een

De derde naam achter The Blockparty, is Esko
(Stacey Walroud). Esko is van vele markten thuis:
hij begon als DJ, rapte ook, maar is tegenwoordig
vooral producer en eigenaar van het label Van
Klasse. Als producer ontving hij al vele prijzen,
waaronder die van Beste producer tijdens de

MEET THE BLOCKPARTY:
D-TRAIN, MC GILLY EN ESKO
DJ die snel naam heeft gemaakt in de Urban
en Dancehall industrie en hij geldt daar als zeer
vernieuwende performer. MC Gilly (Guillermo
Goudmijn) is een zogeheten MC, een master of
ceremonies. Hij begon met een radioshow voor
Airpease FM. In 2007 werd hij uitgeroepen tot
beste rapper/freestyler van Flevoland. Naast het
hosten van het genre house, kan Gilly ook andere
genres hosten zoals urban en feest. En de Paaskermis natuurlijk!

FunX Music Awards 2017. Een van de successen
van The Blockparty is de samenwerking met de
rappers Kempi, Josylvio & Sevn Alias, die resulteerde in een platina plaat voor ‘Cocaina Remix’.

Op vrijdag 12 april zorgt The Blockparty
ongetwijfeld voor een dampende opening van
de Paaskermis 2019. Laat je meeslepen door
de absolute top van de Nederlandse scene!
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DE POPULAIRSTE BOYBAND VAN NEDERLAND

SPECTACULAIR OPTREDEN
VAN FOURCE OP 17 APRIL!
De razendpopulaire boyband FOURCE komt naar Deventer! Op woensdag 17 april
geven Max, Jannes, Ian en Niels een optreden op het grote podium op de Paaskermis.
Het is snel gegaan met de opkomst van FOURCE.
Nadat ze de nationale finale van het Junior Songfestival (in 2017) hadden gewonnen, mocht FOURCE
Nederland vertegenwoordigen tijdens de internationale finale in Tbilisi, Georgië. Met hun aanstekelijke
hit ‘Love Me’ behaalden de jongens de achtste plaats
bij de vakjury en werden ze eerste bij de publieksstemming. Daarna wilde iedereen de jongens live zien
en horen.
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Via Facebook hebben jullie je favoriete
vragen voor FOURCE mogen stellen. En dat
hebben jullie echt massaal gedaan: er kwamen letterlijk honderden vragen binnen! Die
kunnen de jongens natuurlijk niet allemaal
beantwoorden, daarom hebben we uit alle
inzenders vier winnaars gekozen. Melanie (en
haar zusje Noortje), Benthe, Nick en Puck *)
zijn de gelukkigen die hun vraag tijdens de
Paaskermis zelf aan FOURCE mogen stellen!

“WIJ VINDEN HET ALTIJD HEEL
LEUK OP DE KERMIS!”
Maar de jongens van FOURCE wilden ons
wel even tevoren laten weten wat zij nu
precies van de kermis vinden: “Wij vinden
het altijd heel leuk op de kermis! Ian en
Jannes gaan graag naar de schiettent, Niels
is te vinden in de Breakdance en Max in de
Super Mouse!”

Eind vorig jaar gaven de jongens hun eerste eigen
concert, in de Tilburgse poptempel 013. Binnen vijf
minuten (!) was het concert uitverkocht, waardoor ze
naar een grotere zaal moesten uitwijken die vervolgens
ook in no-time uitverkocht was.
Gelukkig voor alle fans zijn ze nog lang niet van plan
te stoppen met concerten: “Zingen is wat we het
allerliefste doen. We gaan sowieso door met het uitbrengen van nieuwe nummers en covers en we blijven
ook concerten en optredens geven! We dromen van
het geven van grote concerten voor al onze fans, in
Nederland en België, maar misschien ook wel ooit in
het buitenland!
Wij gaan hopelijk nog heel lang door, in ieder geval
zolang wij het tof vinden en we de steun krijgen van
onze fans!”
De fans hoeven we natuurlijk niet uit te leggen wie de
jongens van FOURCE zijn, maar om alle ouders ook
even bij te praten, dit zijn ze:
Max Mies (zanger, acteur)
Max Mies (2003) groeide op in Roosendaal in een
gezin waarin de wens van Max om te zingen, dansen
en acteren volop werd gestimuleerd. Zo kwam hij
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uiteindelijk terecht in de musical ‘Waanzinnig
Gedroomd’, waarmee hij door het hele land toerde.
Daarna speelde hij de (gedeelde) titelrol in Pinokkio
de Sprookjesmusical en was hij deelnemer aan The
Voice Kids.
Jannes Heuvelmans (zanger, acteur)
Jannes (2003) speelde voor hij bij FOURCE terechtkwam hoofdrollen in musicals als De Kleine Blonde
Dood, Pinokkio en André het Astronautje. Als acteur
in tv-series was hij tot nu toe te zien in onder meer
Dokter Tinus en Flikken Maastricht.
Ian Kuyper (zanger)
Ian Kuyper (2004) groeide op in Amsterdam en startte
op 10-jarige leeftijd met zijn muzikale opleiding. Hij
kreeg piano- en zangles en raakte geïnteresseerd in
het zelf produceren van muziek. Daarnaast heeft hij
ervaring opgedaan met studio-opnames. De video
waarin Ian ‘Treat You Better’ van Shawn Mendes
zingt, is by far de meest bekeken video op het kanaal
van de AZA.
Niels Schlimback (zanger, presentator)
Niels Schlimback (2005) groeide op in Nijmegen en
begon op zijn zevende al met een musicalopleiding
bij De Lindenberg. Een jaar later werd hij aangenomen
bij Kinderen voor Kinderen, waar hij ook zijn eerste
presentatie-ervaring heeft opgedaan. Deze ervaring
heeft hij vervolgens ingezet als basis voor video’s op
zijn eigen YouTube-kanaal.
*) Alle winnaars hebben inmiddels persoonlijk bericht onvangen.

WETHOUDER
THOMAS WALDER:
“DE KERMIS IS EEN MOOIE
MIX TUSSEN NOSTALGIE EN
VERNIEUWING”
Thomas Walder (D66)
is Deventenaar - hij
woont momenteel in
Colmschate - en kent
daarom de Paaskermis
goed, maar: “Het is de
eerste keer dat ik als
wethouder verantwoordelijk ben voor de
Paaskermis en ik ga er
zeker een kijkje nemen.”
“Ik vind het prachtig om te zien hoeveel
energie de kermissen teweegbrengen in
Deventer, jong en oud kijkt er naar uit.
Kinderen sparen in de periode ervoor
voor hun favoriete attracties en leven er
echt naartoe. Ik vind het knap dat de
kermissen ieder jaar weer aan die verwachtingen voldoen. Voor mij zijn de
kermissen in Deventer altijd een mooie
mix van nostalgie en vernieuwing. Als
bezoeker weet je een paar dingen van
tevoren. Er zijn draaimolens, je kunt er in
het fun-house en je loopt er in de geur
van popcorn en suikerspinnen. Tegelijkertijd zijn er elk jaar nieuwe uitdagingen
voor thrillseekers. Dit jaar zorgen de
achtbaan en natuurlijk ook de breakdance weer voor wat adrenaline.”
“De kermissen zijn heel belangrijk voor
Deventer. Ze leveren een belangrijke
bijdrage aan het beeld dat mensen van
Deventer hebben, het zijn publiektrekkers
en bezorgen mensen een leuke middag
of avond. In Deventer is voor iedereen
iets te beleven!”
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KNIP DEZE KORTINGSBON
KORTINGSBON

KORTINGSBON

KORTINGSBON

KORTINGSBON

HOLLANDSE
GEBAKKRAAM

SUIKERSPINPOPCORN

SNACKSFRITES

SUIKERWERK
EN NOUGAT

De Weijer

Kars / Eckelboom

Hezal

Kers

14 OLIEBOLLEN OF
14 KRENTEBOLLEN
VOOR € 10,00

€ 0,50 KORTING
OP SUIKERSPIN
OF POPCORN

BIJ AANKOOP VAN
GROTE FRIET: EEN
GRATIS SNACK

BIJ BESTEDING
VANAF € 2,50
€ 0,50 KORTING!

KORTINGSBON

KORTINGSBON

KORTINGSBON

KORTINGSBON

LIJNTREK

SKEEBALL

PARA
JUMP

AUTOSCOOTER
BOKSBAL

Terpstra

Akkerman / De Jong

Eckelboom

Eckelboom / Kortsmit

€ 0,50 KORTING

BALLEN VOOR € 5,00

BIJ BESTEDING VAN € 10,00

KINDEREN ALTIJD PRIJS!

2 HALEN =
1 BETALEN

KORTINGSBON

KORTINGSBON

KORTINGSBON

KORTINGSBON

SPINNING
COASTER

GRAVITRON

RUPS

RESCUE

Buwalda

Van der Laan

Wijnants

Hezal

DE LEUKSTE
ATTRACTIE VOOR
DE HELE FAMILIE

2 HALEN =
1 BETALEN

7 RITTEN
VOOR € 10,00

4 HALEN =
3 BETALEN

KORTINGSBON

KORTINGSBON

KORTINGSBON

THE
JUNGLE

ADVENTURE
ISLAND

KINDERZWEEFMOLEN

Rampen

Untied Attractieverhuur

Guhnen / v.d. Veen

BIJ AANKOOP
6 RITTEN:
1 RIT GRATIS

5 HALEN =
4 BETALEN

4 HALEN =
3 BETALEN

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15
16
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NIET OP EURODAG!

GEEN 40 MAAR 45

GEEN 10 PENNINGEN
MAAR 12 PENNINGEN!

MINICARS EN

KORTINGSBON

BUSSENSPORT
Terpstra

€ 0,50 KORTING

Deze bonnen zijn niet geldig i.c.m. andere acties en/of aanbiedingen (Eurodag).
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NEN UIT EN NEEM ZE MEE!
KORTINGSBON

KORTINGSBON

KORTINGSBON

KORTINGSBON

HELISWING

FOTO
SCHIETSALON

HANG JE
RIJK

Sterevents

SUMMER
PARTY

Geurtsen

Eckelboom / Kortsmit

A. Slomp

4 RITTEN = € 5,00

2 HALEN = 1 BETALEN

SMILEY SCHIETEN
VOOR KINDEREN
2 SCHOTEN EXTRA

6 KAARTJES
VOOR € 10,00

€ 0,50 KORTING
PER DEELNAME

KORTINGSBON

KORTINGSBON

KORTINGSBON

KORTINGSBON

GRAND
CANYON

LUCKY
DUCK

DRAAIMOLEN

GRAZYJUMP
TRAMPOLINE

Kroon

Terpstra

Albers

Boesveld / Damen

4 HALEN =
3 BETALEN

€ 0,50 KORTING

3 HALEN =
2 BETALEN

5 MIN. SPRINGEN=
€ 1,00 KORTING

KORTINGSBON

KORTINGSBON

KORTINGSBON

FREAK
CIRCUS

PUSHER

LUCKY
CRANES

Guhnen

van Zetten

Overkamp

€ 0,50 KORTING

20% EXTRA
SPEELMUNTEN

13 SPEELMUNTEN
VOOR € 5,00

KORTINGSBON

KORTINGSBON

STREET
DANCE

BALLEN
FONTIJN

R. v.d. Wiel

Hebra

4 HALEN =
3 BETALEN

GEEN 7 MAAR
9 BALLEN VANGEN
VOOR € 6,00

17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27
28 29
30
KORTINGSBON

SPAANSE
CHURROS
Brunselaar

€ 1,00 KORTING
OP EEN GROTE
ZAK CHURROS

OOK GELDIG OP EURODAG!

Deze bonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
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PAASKERMIS
VRIJDAG 12 APRIL 14.00 UUR
HELE DAG = EURODAG
19.00 UUR: OFFICIËLE OPENING DOOR TONNY LEERINK
EN THE BLOCKPARTY MET EEN OPTREDEN!
WOENSDAG 17 APRIL
KINDERMIDDAG VAN 14.00 TOT 17.00 UUR:
- CLOWN DESALLES
- GRATIS SCHMINCKEN
- KIDSCLUB GO AHEAD EAGLES
- BEZOEK VAN KOOTJE (MASCOTTE GAE)
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15.00 UUR: OPTREDEN VAN FOURCE MET
AANSLUITEND MEET & GREET PRIJSWINNAARS
16.30 UUR: MEET & GREET MET DE SPELERS
VAN GO AHEAD EAGLES: THOMAS VERHEYDT,
HOBIE VERHULST EN JEFF STANS (onder voorbehoud)
ZATERDAG 20 APRIL
22.00 UUR: GROTE VUURWERKSHOW
ZONDAG 21 APRIL
PAASEIEREN ZOEKEN, BEZOEK VAN DE PAASHAZEN
EN OPTREDEN VAN BEN DE BANJOMAN
MAANDAG 22 APRIL 12.00 - 18.00 UUR
BRADERIE EN ROMMELMARKT

VRIJDAG 12 APRIL
VAN 14.00 UUR TOT 00.00 UUR
ZATERDAG 13 APRIL
VAN 14.00 UUR TOT 00.00 UUR
ZONDAG 14 APRIL
VAN 14.00 UUR TOT 23.00 UUR
MAANDAG 15 APRIL
GESLOTEN
DINSDAG 16 APRIL
GESLOTEN
WOENSDAG 17 APRIL
VAN 14.00 UUR TOT 23.00 UUR
DONDERDAG 18 APRIL
VAN 14.00 UUR TOT 23.00 UUR
VRIJDAG 19 APRIL
VAN 14.00 UUR TOT 00.00 UUR
ZATERDAG 20 APRIL
VAN 14.00 UUR TOT 00.00 UUR
ZONDAG 21 APRIL
VAN 14.00 UUR TOT 00.00 UUR
MAANDAG 22 APRIL
VAN 12.00 UUR TOT 23.00 UUR
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			 MEET & GREET MET
			 3 SPELERS VAN
GO AHEAD EAGLES
Zoals De Paaskermis onlosmakelijk verbonden
is met Deventer, zo geldt dat ook voor Go Ahead
Eagles. Alle reden voor de voetbalclub om op
woensdagmiddag 17 april langs te komen!
De Kidsclub van GAE komt
met een heuse Fanmobiel naar
de Paaskermis. Ook is er deze
middag voor jeugdige kermisklantjes de mogelijkheid op
een Meet & Greet met Thomas
Verheydt*, Hobie Verhulst* en
Jeff Stans*. “Wij verheugen ons
echt op deze middag”, laten
de drie selectiespelers van Go
Ahead Eagles weten. “We hopen
tijdens de Paaskermis veel kinderen te ontmoeten. Uiteraard
hopen we ook dat zij lid worden
van de Kidsclub van Go Ahead
Eagles, want kinderen zijn de
Eagles-fans van de toekomst.
Net als de Paaskermis maakt de

Kidsclub een ware happening
van alle activiteiten die het hele
jaar door worden georganiseerd.”
Voor leden van de Kidsclub
en nieuwe leden die zich op
17 april aanmelden, heeft Go
Ahead Eagles een leuke verrassing in petto.
Kootjes, Adelaartjes
en Young Eagles
De Kidsclub van Go Ahead
Eagles telt bijna 1.200 leden
en kent drie leeftijdsgroepen:
Kootjes (0-1 jaar), Adelaartjes
(2-12 jaar) en Young Eagles (1317 jaar). Voor elke leeftijdsgroep

vinden er tijdens het seizoen
leuke activiteiten plaats, zoals:
• een stay-over in het stadion
• een FIFA-toernooi in het
supportershome
• een Kidsevent in De Adelaarshorst, met onder andere een
voetbalclinic en kinderpersconferentie
• Sinterklaas vieren in het
stadion
• een bowlingmiddag met de
spelers van Go Ahead Eagles
• deelname aan de players
escort, waarbij je vlak voor de
aftrap aan de hand van een
speler het veld oploopt
• vlaggenzwaaien op het veld
tijdens wedstrijden in De
Adelaarshorst
• het bezoeken van uitwedstrijden van Go Ahead Eagles in
het uitvak
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JUICHEN IN HET KIDSVAK
Als lid van de Kidsclub is het mogelijk om voordelig naar thuiswedstrijden van Go Ahead Eagles
te gaan. Leden van de Kidsclub kunnen met hun
eigen Kidsclub-pasje maar liefst vier toegangskaarten kopen voor het sfeervolle Kidsvak op de
Leo Halle tribune. Een kinderkaartje kost maar
€ 7,50 en een volwassenenkaartje slechts € 15,-.
Het lidmaatschap van de Kidsclub is gratis voor
Kootjes (0-1 jaar). Voor Adelaartjes (2-12 jaar) en
Young Eagles (13-17 jaar) bedraagt het lidmaatschap € 15,- per seizoen.
* onder voorbehoud i.v.m. blessures, ziekte of eventuele andere verplichtingen
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SUCCES VERZEKERD MET
BEN DE BANJOMAN!
Wie wel van een feestje houdt mag het optreden van Ben de Banjoman
niet missen. Op 1e Paasdag, zondag 21 april as. op het paaskermisterrein,
Roland Holstlaan, is Ben van de partij!
Of het nu gaat om een kermis, braderie, markt, winkelcentrum, straatfestival of
wat voor gelegenheid dan
ook, straatartiest Ben de
Banjoman weet er altijd een
feestelijk tintje aan te geven.
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Op zijn paard rijdt hij rond
en doet zijn publiek versteld
staan! Op ludieke wijze weet
hij eenieder te vermaken met
echte country toppers, maar
ook met bijvoorbeeld een
geweldige Nederlandstalige
meezinger.
Zijn banjospel wordt ondersteund door de ingebouwde
geluidsapparatuur, zodat
Ben de Banjoman in zijn
eentje een perfecte sound
weet te creëren.

Zijn paard geniet ook zichtbaar van de vrolijke, muzikale
klanken: het beweegt zich
voort, al knikkend met het
hoofd op het ritme van de
muziek! “Mama, hoe kan dat
nou?!” is daarbij een veel
gehoorde kreet.

Al zingend en spelend zorgt
Huib van den Berg uit Heerde
alias ‘Ben de Banjoman‘
direct voor vrolijke gezichten
en een gezellige sfeer. Hij
zingt bekende cowboy- en
Nederlandstalige liedjes… en
meezingen mag altijd!

‘BIJZONDERE STRAATACT
VOOR JONG EN OUD, UITERST
GRAPPIG EN VERMAKELIJK!’
Kom gezellig langs en
geniet van dit
optreden! Kinderen
kunnen op deze dag
tevens paaseieren
zoeken en de paashazen komen ook op
bezoek.
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ORGANISATOREN MIRANDA BULTEEL EN JAN PLANQUE:

“DE PAASKERMIS IS EEN TRADITIE DIE
ONLOSMAKELIJK AAN DEVENTER
VERBONDEN IS”
De organisatie van de Paaskermis is
in handen van de gemeente Deventer.
Dit jaar waren Miranda Bulteel en
Jan Planque daarvoor verantwoordelijk. Voor Miranda is dit inmiddels
al het 10e jaar, voor Jan is het een
primeur.
Miranda: “Voor Deventer zijn de Paas- en Zomerkermis twee grote evenementen, ik vind dat je
dit als gemeente in eigen hand moet houden.
Niet alleen voor de uitstraling van de stad maar
ook zodat je als gemeente de kermisexploitanten
op een goede manier kunt faciliteren. Laten we
zeker niet vergeten dat er zonder kermisexploitanten geen kermis is!”
Voor Jan is het wel de eerste keer dat hij medeorganisator is, als geboren en getogen Deventenaar weet hij hoe bijzonder de Paaskermis is voor
de stad en haar inwoners: “De Paaskermis is in
die zin speciaal omdat die volgens mij echt voor
de Deventer bevolking is. En hij heeft natuurlijk
een heel lange traditie. Ik denk dat er weinig
Deventer ouderen en ouders zijn die zelf niet
als kind al de Paaskermis hebben bezocht.” En
Miranda: “Dat maakt het een traditie, een traditie
die onlosmakelijk aan Deventer is verbonden.”
Miranda en Jan zijn verantwoordelijk voor alles

wat direct of indirect met de kermis te maken
heeft: de verpachting, het inhuren van EHBO,
beveiliging, toiletwagens en het organiseren van
alle randactiviteiten. Miranda: “Daarnaast huren
wij een aantal mensen extern in, waaronder de
heren Maatman. Zij helpen ons met het uitzetten
van de kermis, het maken van de tekeningen en
ook denken zij mee over de randactiviteiten.
Zelf zijn zij kermisexploitanten die veel kennis en
ervaring hebben met verschillende zaken die
meespelen op en rondom de kermis. Dat is van
onschatbare waarde bij het organiseren.”
En Jan sluit af: “Randactiviteiten horen er tegenwoordig wel bij. Een grootse opening en doordeweeks nog extra vermaak voor de kinderen
en een prachtige vuurwerkshow als afsluiter. Dit
maakt samen met de attracties zo’n kermisweek
tot een mooi spektakel voor het hele gezin.”
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WOENSDAG 17 APRIL
V.A. 16.30 UUR
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VRIJDAG 12 APRIL

MAANDAG 22 APRIL

OPENING PAASKERMIS

SLUITING PAASKERMIS

HELE DAG
EURODAG!

BRADERIE
EN
ROMMELMARKT

