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• De Oude Mosterdfabriek (Walstraat 64)
Het voormalige pand van de Golbach 
Mosterdfabriek is in ere hersteld. Nu is op deze 
plek weer mosterd verkrijgbaar, o.a. Démpter-, 
Hanze- en Iessel Mosterd. Naast mosterd worden 
hier allerlei andere lekkere producten verkocht; van 
Engelse fudge tot Franse delicatessen.  
www.facebook.com/deoudemosterdfabriek/ 

• Roemar Coffee & Tea (Walstraat 45)
Je ruikt het bij binnenkomst al: hier is een 
koffiebranderij! Een uniek concept in hartje 
Deventer, waar je koffie drinkt zoals het hoort: 
eerlijk, ambachtelijk en authentiek. Daarnaast is 
er een keur aan theesoorten, welke je zelf kunt 
scheppen en mêleren. Bij elkaar zijn er zo’n 120 
koffie- en theesoorten. 
www.roemarkoffiebranderij.nl 

• Mevrouw Noot (Engestraat 3)
Een winkel boordevol noten, vers gebrand. Noten 
bevatten veel gezonde voedingsstoffen en 
passen dan ook prima in een gezonde levensstijl. 
In deze winkel wordt een breed scala aan 
lekkernijen verkocht, want naast noten kan je 
er ook terecht voor verse gedroogde vruchten, 
zaden, marmelades, chocoladeartikelen en 
streekproducten. www.mevrouwnoot.nl 

• De 3 Ridders 
(Pontsteeg 24)
Bij ‘De 3 Ridders’ 
vind je de meest 
bijzondere 
delicatessen en 
culinaire cadeaus 
voor de ware 
lekkerbek! Heel 
veel chocolade, 
jams, marmelade, 
chutney, pickles, wijnen, visconserven, koekjes, 
thee, cacao, bonbons, olijfolie, azijn, etc.. Alles 
kleinschalig, ambachtelijk en met liefde gemaakt. 
En dat proef je! www.de3ridders.nl

• Het Bouwhuis 
(Kleine 
Overstraat 17)
Nergens vind je 
een combinatie 
van galerie en 
delicatesse-winkel 
ineen, behalve 
bij het Bouwhuis. 
Naast een ruim 
aanbod van ambachtelijke voedselproducten, 
variërend van olijfolie of limonadesiroop tot paté, is 
hier een groot aantal kunstwerken te bewonderen 
van verschillende kunstenaars uit heel Nederland. 
www.hetbouwhuis.net 

• Miss Bettie Totaly Nuts (Kleine Overstraat 13)
Een winkel vol lekkere hapjes, noten en 
Nederlandse speciaal bieren. Naast heerlijke 
salami’s in diverse smaken ook een selectie 
huisgemaakte lekkernijen voor bij de borrel: o.a. 
Miss Bettie’s pikante borrelballen, vers gemaakte 
tapenades en vers gemarineerde olijven. 
www.facebook.com/missbettieshop/ 
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Zomer 2021 ...inDeventer! is een uitgave van Mediaburo 
Schoppema in samenwerking met St. Deventer Marketing. 
De krant wordt huis-aan-huis verspreid in de gemeente 
Deventer. Verder is de krant via pick-up verkrijgbaar bij de 
VVV Deventer en bij vakantie- en recreatiecentra rondom 
Deventer.
Redactie en fotografie: St. Deventer Marketing

Shop till you drop!
Wandel door de pittoreske binnenstad en struin lekker rond 
door de smalle straten. De stad biedt een verrassend groots 
aanbod van eigenzinnige en unieke winkels en galeries, 
van hip & trendy tot nostalgisch. In de kleine oude straten 
ontdek je bovendien verrassende plekken voor de nodige 
versnaperingen tijdens het shoppen.

Bij de VVV Deventer in het Penninckshuis, Brink 89, is de 
gratis ‘Wandelroute langs galeries en unieke winkeltjes’ 
verkrijgbaar, hierin tref je ruim 75 kleinschalige winkeltjes,  
die allen voldoen aan de criteria: uniek en bijzonder! 
www.deventer.info/winkelen-horeca 

Proefroute Deventer
Is er een betere manier om een stad te ontdekken 
dan via je smaakpapillen? Wandel langs diverse 
lokale ondernemers en ontdek hun (h)eerlijke 
producten.

• Warenmarkt op de Brink
Proeven en ontmoeten, dat doe je op de markt! 
Gezellig winkelen en tussendoor een stroopwafel 
of visje eten, het kan allemaal. Producten als 
groenten, vis, fruit, bloemen en brood zijn vers 
en komen veelal diezelfde ochtend nog van de 
veiling of de visafslag. Bij de meeste kramen mag 
je bovendien vooraf even proeven wat je koopt, 
heerlijk! De warenmarkt vindt plaats op vrijdag 
(8:00-13:00 uur) en zaterdag (8:00-17:00 uur). 
www.deventermarkten.nl 

• De Deventer Koekwinkel (Brink 84)
Wie aan Deventer denkt, denkt aan koek! In de 
koekwinkel op de Brink komt de koek iedere dag 
vers uit de oven volgens eeuwenoud en geheim 
recept. Zoek een fijn plekje uit in deze gezellige 
koffieschenkerij en proef eens een ’Bijtje’, want dat 
is hoe het bekendste stukje koek wordt genoemd. 
Of zet je tanden in een versgebakken ‘Jacobje’, 
superlekker! www.deventerkoekwinkel.nl 

• Kaashandel de Brink (Brink 2)
Als je hier binnenloopt, word je toegelachen door, 
hoe kan het ook anders, vele soorten kaas. De 
winkel telt een spectaculair assortiment met meer 
dan 250 verschillende soorten. In de afgelopen 
10 jaar is deze winkel al 5x bekroond als beste 
kaasspeciaalzaak van Nederland. Tip: De ‘Deventer 
Roem’ is zeker het proeven waard! 
www.kaashandel-debrink.nl 

• Zoetegeit (Walstraat 32)
Met het betreden van deze snoepwinkel doe je 
een stap (of vier) terug in de tijd. Veel ouderen 
herkennen, in deze walhalla voor zoetekauwen, 
de glazen potten met het suikergoed wel. Het 
straalt nostalgie uit: een zakje vullen met 
gemixt oudhollands snoepgoed als hopjes, 
kaneelkussentjes en boterbabbelaars. 
www.zoetegeit.com 

Tip! 
De collectie van 
Colorsofellen geeft kleur 
aan je leven! Van mode 
accessoires tot gordijnen 
en grand foulards. Alles 
gemaakt van bijzondere 
stoffen, die door Ellen Bakker 
met de hand beschilderd of 
digitaal ontworpen worden. 
Zelf aan de slag? Beschilder 
een prachtige zijden sjaal. 
De workshops vinden (bijna) 
dagelijks plaats. Voor slechts 
€ 55,00 per persoon krijg je 

naast een kopje koffie met 
iets lekkers een grote zijden 
sjaal van 180x45 cm, die je 
zelf hebt gecreëerd. 
Broederenstraat 23, 
www.colorsofellen.nl

Kids tip!
Je kijkt je ogen uit en wilt hier nooit meer weg. 
Stap bij Koning Willem in een wereld vol spelvermaak 
met ruim 4000 bord- en kaartspellen, 1000 
legpuzzels, 700 Funko’s, 1000 breinbrekers en kasten 
vol hebbedingen op 300 vierkante meter. Het is uren 
dwalen door de winkel. Kleine Overstraat 24-26, 
www.koning-willem.com

Tip! 
Blikfang. is een warenhuis 
waar je Scandinavisch 
design vindt. Naast bekende 
en grote merken, vind je hier 
ook opkomend talent. Alles 
geselecteerd op basis van 
duurzaamheid in vormgeving 
en kwaliteit. Hier vind je 

woonproducten waar je 
jarenlang plezier van hebt. 
Nieuwstraat 51, 
www.blikfang.nl
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Kids tip!
Parkcafé Mees is een bijzonder fijne plek verscholen 
op het Vogeleiland. Tussen de natuur, de dieren en 
boven het water van de Singel vind je deze prachtige 
locatie. Hier kun je terecht voor allerlei huisgemaakt 
lekkers, van gebak tot belegde broodjes en lekkere 
tussendoortjes. Bij de kiosk bakken ze ter plekke wafels 
en haal je het lekkerste ijs. Ondertussen neem je een 
kijkje bij de dieren en speel je verstoppertje op het 
eiland. Stationsstraat 2, www.meesdeventer.nl 

Tip! 
Het pand waarin DAVO Bieren 
Stadsbrouwerij is gevestigd 
heeft onderdeel uitgemaakt van 
machinefabriek en molenmakerij 
Ten Zijthoff & Zoon. Nu bevindt 
zich hier een plek waar alles 
draait om bier. Met tientallen 
verschillende bieren op de tap en 
een fijn terras om op plaats te 
nemen, is het een heerlijke plek 
voor een zomerdag! Sluisstraat 6, 
www.davobieren.nl

Op vakantie in eigen land: 
Proef de Méditerranée
•  Beleef je Franse vakantie in Deventer bij St. Tropez (Brink 

28) en St. Maxime (Nieuwe Markt 37). Bij St. Tropez waan je 
je in de Franse Rivièra, terwijl St. Maxime meer het Franse 
bistro gevoel oproept. www.st-tropez.nl / www.st-maxime.nl  

•  Is Spanje jouw favoriete vakantieland? Geniet dan van 
klassieke tapas bij Cava Andalusië (Polstraat 78).  
www.cavaandalusie.nl 

•  De Italiaanse keuken is bijzonder goed vertegenwoordigd 
in Deventer. Ga op reis door de smaak van Italië en laat je 
culinair verwennen bij Raffaele’s Foodbar  
(Brink 93) en Mio Sogno (Brink 22a). www.raffaele.nl /  
www.restaurantmiosogno.nl 

•  Zin in pizza? Strijk dan neer bij Trattoria Ciao  
(Grote Overstraat 42) of Da Mario (Vleeshouwerstraat 4). 
www.trattoria-ciao.nl / www.damario.nl 

•  In Deventer kun je ook goed de Griekse en Turkse keuken 
ontdekken. Waan je in Griekenland bij restaurant Sirtaki 
(Brink 74) of Kreta Mezes & Grill (Grote Overstraat 
65). De Turkse keuken proef je het beste bij Safak 
(Vleeshouwerstraat 15).  
www.sirtakideventer.nl / www.kretadeventer.nl /  
www.restaurant-safak-deventer.nl 

•  Meadow op het 
Stadsstrand

Bij dit pop-up 
horecapaviljoen op 
het Stadsstrand 
worden zomerse 
streetfoodgerechten in 
Oosterse stijl geserveerd. 
Een prima plek van april 
tot eind oktober neer te 
strijken! Bolwerksweg 11, 
www.meadow-deventer.nl 

• Welleterras & Restaurant Bird
Het is heerlijk vertoeven op het Verlaagde 
Wellepad. Proef de gerechten in Aziatische stijl  
van Restaurant Bird. Dit restaurant heeft 
bovendien een fantastisch dakterras!
Welle 20, www.bird-deventer.nl 

• IJssel Restaurant
Verwen jezelf met culinaire hoogstandjes 
geïnspireerd door de Nederlandse keuken met 
fenomenaal uitzicht op de skyline van Deventer.
Worp 2, www.ijsselrestaurant.com 

• De Zwarte Silo
Oké, niet direct aan de IJssel, maar wel in de 
binnenhaven. Vroeger een plek waar dokwerkers 
noeste arbeid verrichtten, nu een fijne plek voor 
lunch of diner. Zuiderzeestraat 2, www.zwartesilo.nl

• Talamini, Brink 103, www.talamini.nl 
De grootste ijssalon van de wereld, met keuze uit wel 40 
smaken ijs. Tip: loop eens door naar achterin de zaak en 
ontdek een prachtige stadstuin met intiem terras.

• IJZenSO, Stationsplein 3C, www.ijzenso.nl 
Het ijs en de maar liefst 16 smaken milkshakes worden 
hier met zorg en door zorg bereid. IJZenSO wordt onder 
begeleiding gerund door jongeren en volwassen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.

•  Gio’s, Grote Kerkhof 24,  
www.facebook.com/giosdeventer 

Hier wordt al het ijs zelf in huis gemaakt. Naast super 
lekker ijs serveren ze hier bovendien verrukkelijk gebak!

• Bij Yo (Kleine Overstraat 41)
Iedere dag een nieuwe keuze aan huisgemaakte 
taarten. www.instagram.com/bij_yo/ 

• Tea Rose (Walstraat 20)
Hèt adres voor een heerlijke high tea. 
www.tearose.nl 

• Roemar Koffiebranderij (Walstraat 45)
Lekkere taart en vers gebrande koffie, een  
top-combinatie! www.roemarkoffiebranderij.nl 

• Vrienden van Vroeger (Grote kerkhof 23
Één woord zegt voldoende: Deventerkoektaart! 
www.vriendenvanvroeger.nl

• Kar-ma (Spijkerboorsteeg 27)
Smakelijk genieten in een betoverende stadstuin. 
www.kar-ma.nl

• Volkshuis Deventer (Kleine Overstraat 97a)
Ongewoon goede taarten en andere lekkernijen. 
www.volkshuisdeventer.nl   

• Lou. Coffee, salad & more (Kleine Overstraat 9)
Echt het proeven waard: Moeders  
Appel-Notenkoek, mmmmh! 
www.facebook.com/lou.deventer/ 

• Lentelink (Engestraat 2-4)
De beste banketbakkerij van Deventer,  
met keuze uit meer dan 20 (!) soorten gebak. 
www.banketbakkerijlentelink.nl

• Theehuis Bij van Bruggen (Wechelerweg 52)
Zalige high tea’s met magnifiek uitzicht vanaf  
het terras. www.bijvanbruggen.nl

• Coffee Together 
(Lange Bisschop-
straat 40)
Beroemd is hier de 
dagelijks vers gebakken 
homemade appeltaart. 
www.coffeetogether.eu 

Smullen aan de IJssel
Met een werelds uitzicht over de IJssel, een heerlijk kalm briesje, een koel drankje in de hand en een 
lekker hapje erbij kom je pas echt in zomerse sferen!

Als jij zomer zegt, dan zeg ik: ijs!
In Deventer kun je op meerdere plekken terecht voor heerlijk ijs en bijzondere ijscoupes in allerlei 
smaken. Heerlijk ambachtelijk bereid, met uitsluitend verse en (h)eerlijke producten.

In Deventer zit je gebakken!
Niets is zo lekker als huisgemaakt gebak of taart. En dit zijn ze: de top 10 lekkerste adressen voor een 
kopje koffie of thee met ambachtelijk bereide lekkernijen in Deventer.



Roemar 
koffie & thee

vers gebrande 
koffie specials

en meer dan 
100 soorten thee

“Roemar Koffie en Thee wenst 
iedereen hele fijne feestdagen”

Walstraat 45-51 Deventer
roemarkoffiebranderij.nl

Walstraat 45-51  
7411GJ Deventer

06 42270957
www.roemarkoffiebranderij.nl. 

MUSEUM 
EICAS

PREVIEW

M
useum

 EICAS preview
 Polstraat 6a Deventer Jonas Snijder

Geja Nieuwenhuijs 
& Dik Windhouwer

Ria Geerdink 
& Onno Dirks

BIËNNALE18 .6 ~ 
    19.9

IJSSEL

Roelie Zanting
& Erwin Zijlstra

Esther Kokmeijer

www.eicas.nl

De dichtstbijzijnde én voordeligste
parkeergarage van Deventer

's Avonds

parkeren

€0,50* 
per uur

*Met uitzondering van de

koopavonden

 

OplaadpuntenIn het centrum van Deventer 24/7 Open Centrumgarage Deventer

Centrumgarage 
Op de Keizer 1 - 7411 TC Deventer 

0570 - 616 099
www.centrumgaragedeventer.nl

Meer weten over de laatste acties? Volg ons op Facebook!
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eindeloos spelen
Woeste Willem is 10.000 m2 speelnatuur in de Deventer stadsuiterwaarden - 
struinen, verstoppen, bouwen, kliederen voor kinderen tussen 2 en 14 jaar.
Een prachtige groene avontuurlijke speelplek in de stadsuiterwaarden van Deventer 
voor iedereen en niets. Je kunt er eindeloos spelen tussen het riet, de bloemen en in 
de bomen. Met heerlijke moddergarantie zoals je nog nooit eerder meemaakte.  
Kom je ook lekker vies worden?
De ouders of verzorgers mogen 
natuurlijk ook lekker meespelen! 
Neem je schep, gieter, emmer en 
modderkleding mee. Honden zijn welkom 
mits aangelijnd en uiteraard ruimt de 
eigenaar de poep op.
Woeste Willem, tegenover Worp 111, 
www.woestewillemspeelnatuur.nl 

Tip!
Instagram Hotspot Route

Kids tip!
Kom Spelen in de GIGA Zandbak! 
Bak feestelijke zandtaartjes, graaf 
tunnels en ga van de glijbaan in de 
grootste zandbak die je ooit hebt 
gezien, midden in de binnenstad! 
Op het Grote Kerkhof kun je van 15 
juli t/m 22 augustus naar hartelust 
spelen en kastelen bouwen in een 
gigantische zandbak. Schep je mee?
www.deventer.info/zandbak

Tip! 
Een filmpje pakken? 
Bij Vue Cinema moet je zijn voor de 
nieuwste bioscoopfilms! Met zes luxe 
bioscoopzalen draait er voor een ieder 
wat wils. www.vuecinemas.nl    

In MIMIK film + theater + café worden 
films vertoond uit alle windstreken, voor 

een zo breed mogelijk publiek. 
www.mimik.nl 

Door de coronamaatregelen is het 
aantal bezoekers beperkt per filmzaal, 
je dient van tevoren te reserveren via de 
website.

De VVV Deventer heeft samen met diverse (amateur) fotografen een fotoroute voor 
jou uitgestippeld langs de meest fotogenieke hotspots die in Deventer te vinden 
zijn. Mooie foto’s gemaakt? Deel jouw foto’s met je vrienden of tag #indeventer op 
Instagram of Facebook en laat heel Nederland zien hoe mooi Deventer is. Take a 
shot! 
Start: VVV Deventer (Penninckshuis), Brink 89
Hotspot 1: Brink
Hotspot 2: Walstraat
Hotspot 3: Bergstraat
Hotspot 4: Spijkerboorsteeg
Hotspot 5: Kleine Overstraat
Hotspot 6: Grote Kerkhof
Hotspot 7: Graven
Hotspot 8: Bruynsteeg
Hotspot 9: Molenstraat 
Hotspot 10: Het Klooster & Kloostertuin
Hotspot 11: Kranensteeg
Hotspot 12: Wellekade Tip! 

Torenbeklimming
Zin in een uitdaging? Beklim de toren 
van de Lebuinuskerk! De smalle 
spiltrap van 220 treden eindigt op 
46 meter hoogte. Vanaf hier zie je de 
omliggende dorpen, de uiterwaarden 
en de door het landschap slingerende 
IJssel.  De toren is iedere zaterdag 
geopend tussen 13.00 en 16.00 uur. 
In de zomervakantie (juli & augustus) 
is de toren van iedere dag open tussen 
12.00 en 16.00 uur. Lebuinuskerk,  
Grote Kerkhof 38, www.lebuinuskerk.nl

Varen op de IJssel
Stap aan boord en geniet van het uitzicht op Deventer vanaf het water. De unieke 
ligging van Deventer aan de IJssel biedt vele mogelijkheden voor een vaartocht. 
Stroomopwaarts langs Slot Nijenbeek richting Zutphen of stroomafwaarts langs 
de mooie uiterwaarden richting Olst en Wijhe.

In de zomermaanden biedt Rederij 
Celjo een uitgebreid vaarprogramma, 
van korte lunchtochten tot uitgebreide 
dagtochten. Zie: www.janplezier.nl

Liever met je eigen gezin een korte 
vaartocht maken? Dat kan! Havensloep 
Deventer biedt diverse arrangementen 
aan. Zie: www.havensloepdeventer.nl  

Het water in!
In het Borgelerbad bevinden zich 
diverse buitenbaden. Het 25m 
buitenbad is perfect voor het trekken 
van baantjes, daarnaast vind je er 
een ondiep familiezwembad met 
familieglijbaan, een kleuterbad 
met glijrots en een peuterbad met 
speeltoestellen. Even geen zin om te 
zwemmen? Werp een bal door de korf 
op het korfbalveld, ga lekker voetballen 
met vriendjes of leef je uit op de mega 
airtrampoline.
Let op! Voor je bezoek is een (webshop)
reservering verplicht. 
www.borgelerbad.nl

Met de step of historische fiets 
door Deventer
Ga lekker op pad in de historische binnenstad van Deventer en daarbuiten en huur 
bij de VVV winkel eens een step of historische fiets! Het rijden op een historische 
fiets (met groot voorwiel en klein achterwiel) zal misschien eerst de nodige hilariteit 
geven, maar je zal het snel onder de knie krijgen.  De Kick Bike is een luxe step, 
deze zijn licht en rijden heel comfortabel. Met de step of historische fiets kun je 
bijvoorbeeld een mooie route rijden door het centrum en daaromheen of zelfs een 
stadswandeling maken.
Te huur via de VVV Deventer, Brink 89, www.deventer.info of bel naar 0570-710120 
(keuze 1)

Scan 
voor de 

route!
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Bussloo

Apeldoorn

Deventer

Combineer je bezoek aan Deventer met 
deze verrassende uit-tips in de regio.

360° Deventer

Infocentrum IJssel
Rijksstraatweg 109, Den Nul

www.infocentrumijssel.nl 

Herma’s Border
Bockhorsterstraat, Olst

www.hermaborder.nl 

Bökkers Mölle 
Rijksstraatweg 45, Olst

www.bokkersmolle.nl 

Kasteel Cannenburgh
Maarten van Rossumplein 4, Vaassen

www.glk.nl/kastelen/cannenburch

Speelplek Woeste Willem
Tegenover De Worp 111, Deventer
www.woestewillemspeelnatuur.nl

Meadow op het Stadsstrand
Bolwerksweg 11, Deventer
www.meadow-deventer.nl

Bolwerksmolen
Bolwerksweg 6, Deventer

www.bolwerksmolen.nl

De Kribbe
Weerdseweg 6-a, Wilp

www.dekribbe.nl 

Buitenpost
Rijksstraatweg 17-a, Twello

www.bijbuitenpost.nl

Rondvlucht vanaf Vliegveld Teuge
De Zanden 55, Teuge

www.skyservicenetherlands.nl

Museum MORE
Hoofdstraat 28, Gorssel

www.museummore.nl Pitch & Putt Bussloo
Withagenweg 17, Wilp

www.pitchputtbussloo.nl 

’t Smallert Gezinspark  
en Forellenkwekerij

Smallertsweg 8, Emst
www.smallert.nl 
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Deventer

IJssellinie / Landgoed De Haere
Haereweg 4, Olst

www.ijssellinie.nl / www.ijssellandschap.nl 

Herma’s Border
Bockhorsterstraat, Olst

www.hermaborder.nl 

Reimink Heeten
Spanjaardsdijk 17, Heeten

www.reiminkheeten.nl 

Restaurant NuNu
Raalterweg 22, Schalkhaar

www.naarnunu.nu 

Klooster Sion
Vulikerweg 6, Diepenveen

www.nieuwsion.nl 

Theehuis Bij van Bruggen
Wechelerweg 52-a, Diepenveen

www.bijvanbruggen.nl 

Piggy’s Palace / Biggen knuffelen
Bettinkdijk 7, Bathmen

www.bigknuffelen.nl 

Boerderijmuseum De Pothaar / 
Varen met de zomp

Pothaarsweg 8, Loo-Bathmen
www.depothaar.nl 

Natuurmuseum Holterberg
Holterbergweg 12, Holten

www.museumholterberg.nl 

Korenmolen De Leeuw
Oude Molenweg 3, Lettele

www.korenmolendeleeuw.nl 

Theetuin ’t Nieuwe Veld en Bijenmuseum
Boxbergerweg 46, Diepenveen
www.kwekerijhetnieuweveld.nl

De Zwarte Silo
Zuiderzeestraat 2, Deventer

www.zwartesilo.nl 

Natuurspeeltuin De Ulebelt
Maatmansweg 3, Deventer

www.ulebelt.nl 

Hotel Gaia / Landgoed Rande
Schapenzandweg 3, Diepenveen

www.hotelgaia.nl / www.IJssellandschap.nl 

Bolwerksmolen
Bolwerksweg 6, Deventer

www.bolwerksmolen.nl

Museum MORE
Hoofdstraat 28, Gorssel

www.museummore.nl 
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• Kunstwandeling Eilandje
T/m 22 augustus
Vogeleiland
www.stichtingvogel-
eilanddeventer.nl/cultuur/

• Kunstroute IJsselbiënnale
T/m zondag 19 september
Langs de oevers van de 
IJssel
www.ijsselbiennale.nl 

•  Zondagmiddagconcerten 
Vogeleiland

T/m zondag 26 september
Vogeleiland
www.stichtingvogel-
eilanddeventer.nl/cultuur/

•  Zondagmiddagconcerten 
Worpplantsoen

T/m zondag 26 september
Worpplantsoen
www.muziekkoepel-
neringbogel.nl 

•  Deventer Op Stelten
Vrijdag 2 t/m zondag 11 juli
Deventer binnenstad
www.deventeropstelten.nl 

•  Diner in het park
Vrijdag 2 t/m zondag 4 juli
Vogeleiland / Parkcafé 
Mees
www.meesdeventer.nl 

•  Zeldzaam Mooi Markt
Zondag 4 juli
Worpplantsoen
www.zeldzaammooi.com

•  Spelen in de GIGA 
Zandbak

Donderdag 15 juli t/m  
zondag 22 augustus
Grote Kerkhof
www.deventer.info/zandbak

•  La Grande Zomerbrocante
Zondag 25 juli. Brink
www.facebook.com/
brocanteaandeijssel/ 

•  Deventer Woordwaarde 
Festival

Maandag 26 juli t/m  
zondag 1 augustus
Deventer binnenstad
www.deventerboekenmarkt.nl 

•  Festival Old Deventer
Woensdag 25 augustus
Worpplantsoen
www.muziekkoepel-
neringbogel.nl 

•  Tour de Terras
Zaterdag 28 augustus
Brink

•  Film op het Vogeleiland
Vrijdag 3 en zaterdag  
4 september
Vogeleiland / Parkcafé 
Mees. www.meesdeventer.nl 

•  Bathmense Kunstmarkt
Zaterdag 4 september
Centrum Bathmen
www.kunstmarktbathmen.nl 

•  La Grande Zomerbrocante
Zondag 5 september
Brink
www.facebook.com/
brocanteaandeijssel/ 

•  Film aan de IJssel
Donderdag 9 september
Meadow op het Stadsstrand
www.meadow-deventer.nl 

•  Open Monumentendag
Zaterdag 11 en  
zondag 12 september
Diverse locaties

Kunstwandeling Eilandje 2021 
Tot en met 22 augustus kun je op expeditie op het Vogeleiland! 
Met een Eilandje-trommel volg je een geheim parcours langs de 
kunstwerken op het eiland. In de trommel zitten vijf mysterieuze 
kunstvoorwerpen én informatie over de diverse kunstwerken die je 
tegenkomt. 

Interessante musea
• Museum De Waag
Al ruim 100 jaar is in dit imposante gebouw  
een museum gevestigd, met deze zomer  
2 tentoonstellingen: 
Op drift laat je kennis maken met de collectie 
Knecht-Drenth en toont de ontwikkeling van een 
veranderend Nederlands landschap in de 20e eeuw.
Deventer Topstukken toont verschillende 
topstukken van landelijk bekende faam. 
Museum De Waag, Brink 56, 
www.museumdewaag.nl 

• Museum Geert Groote Huis
Geert Groote (1340 - 1384) is de 
belangrijkste Deventenaar uit de geschiedenis. 
Tot ver buiten onze landsgrenzen is hij bekend als 
grondlegger van de ‘Moderne Devotie´. 
Waarom is zijn gedachtegoed nog altijd 
actueel? Ontdek het hier! 
Museum Geert Groote Huis, Lamme 
van Dieseplein 4, www.geertgrootehuis.nl  

• Galerie DNA (Golstraat 9)
In deze galerie is altijd een exposerende 
kunstenaar aanwezig. Je kan dan in gesprek met 
de kunstenaar over het maakproces en vragen 
naar zijn/haar inspiratiebron. www.galeriedna.nl

• CaroArtGallery (Golstraat 7)
Galerie waar kunst en materie samenkomen. De 
kunstwerken gaan vooral over textuur & structuur, 
met als thema het landschappelijk aspect. 
www.caroartgallery.com

• Lennart Sieraadontwerp (Walstraat 20)
Met passie en vakmanschap maakt smid Lennart 
Lintenbrink zijn eigen sieradencollectie. Neem een 
kijkje in zijn atelier, waar hij vaak aan het werk is. 
www.lennart-sieraadontwerp.nl

• Galerie bij Floors de Berg op (Walstraat 8) 
Zeven kunstenaars runnen al jaren de veelzijdige 
galerie ‘Floors’, met verschillende disciplines, zoals 
keramiek, beelden, schilderijen, grafisch werk, 
hoeden, etsen en sieraden. 
www.galeriebijfloorsdebergop.nl

Tip! 
Street Art Mural Route
Mural is het Engelse woord voor muurschildering en wordt 
veel gebruikt als omschrijving voor straatkunst, zoals de 
welbekende graffiti. Straatkunst artiesten hebben zich de 
afgelopen jaren met hun spuitbussen en rollers ontwikkeld tot 
ware kunstenaars.
In Deventer kun je een wandeling maken langs een flink aantal 
muurschilderingen. Scan voor de route de QR-code!

Evenementenoverzicht
(doorgang evenementen onder voorbehoud van eventuele 
maatregelen van de rijksoverheid en/of gemeente)

De kunstwandeling is een aanrader voor gezinnen en andere 
avonturiers. Minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.  
De Eilandje-trommel is te koop bij de kiosk van Parkcafé Mees en bij 
de VVV Deventer. www.stichtingvogeleilanddeventer.nl/cultuur/ 

Tip! 
Bezoek de verborgen kerk in de VVV Deventer (Brink 89)! 
Bij de VVV winkel zijn bovendien diverse stadswandelingen 
verkrijgbaar. Wandel op eigen gelegenheid door de stad of 
maak een rondleiding onder leiding van een ervaren Gilde 
gids, dit kan van maandag t/m zondag. De wandeling laat 
je kennismaken met de middeleeuwse steegjes in het 
Bergkwartier en de topstukken op het Grote Kerkhof. 
www.deventer.info/stadswandeling  

• Eicas Preview
Museum EICAS opent eind 2022 haar deuren aan 
de Nieuwe Markt. Het wordt een inspirerende, 
eigentijdse plek voor hedendaagse kunst. Een 
aantal hoogtepunten is nu al te zien in Museum 
EICAS Preview aan de Polstraat. Hier maak je 
kennis met de Nederlandse Nul-beweging. 
EICAS Preview, Polstraat 6, www.eicas.nl

• Museum MORE
Het grootste museum voor Modern Realisme in 
Europa, op 7 km van Deventer. Maak kennis met  
het rijke spectrum van figuratieve kunst.
Museum MORE, Hoofdstraat 28, Gorssel, 
www.museummore.nl  

• Galerie Mahof (Grote Overstraat 17)
Marcel Mahof vind je regelmatig in zijn galerie 
aan het werk. Zijn abstracte schilderijen zijn 
symbolisch en het bijzondere is dat zijn pigmenten 
uit mineralen worden gemaakt. 
www.mahof.nl 

• Galerie Charles Niël (Kleine Overstraat 28) 
Alsof je de gouden eeuw binnenstapt!  
Charles Niël zijn foto’s van stillevens zijn  
in de sfeer van de ‘oude meesters’ gemaakt. 
www.charlesniel.com

• Jurk en Kunst van Kaatje (Kleine Overstraat 38)  
Eigenaresse Caroline Houthuyse is kunstenaar, 
illustrator en colorist. Je vindt hier kunst en 
kaarten van eigen hand. 
www.jurkenkunstvankaatje.nl 

• Branka Perosevic (Hofstraat 2) 
Achter de Lebuinuskerk vind je de excentrieke 
kunstenaar Branka Perosevic. Ze vertelt met veel 
passie over haar sprookjesachtige en theatrale 
werk. www.brankaperosevic.nl

Een rondje langs galeries en hun kunstenaars
Ben je kunstliefhebber en wil je kunst zien op een plek waar je de kunstenaar zelf kunt ontmoeten en 
aan het werk kunt zien? Bezoek dan de volgende galeries.



Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.colmschate.com

Wij zijn er  
 voor u!

U vindt ons in Deventer oost (tegenover sportcentrum De Scheg)
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Kunstroute IJsselbiënnale
Stap op, fiets mee en geniet van mooie en actuele kunst in 
de buitenlucht. De bezoeker van de IJsselbiënnale treft op 
de langste kunstroute van Nederland - ruim 120 kilometer 
onderverdeeld in verschillende fietsetappes – in totaal  
27 spannende en mooie kunstwerken en installaties. 
Het thema van de kunstroute is de impact van 
klimaatverandering op ons landschap. 

Randprogramma
Gedurende de zomer biedt de IJsselbiënnale bovendien een 
gevarieerd programma van rondleidingen, tentoonstellingen, 
lezingen van de kunstenaars, muziek en theater in de 
uiterwaarden, bij sluizen, op landgoederen en in de 
karakteristieke Hanzesteden. 
De IJsselbiënnale vindt plaats van 18 juni tot en met  
19 september 2021. www.ijsselbiennale.nl

De route gaat over de fietsknooppunten en kent voor de 
avonturiers een aantal zwerfommetjes. Onderweg fiets je 
door bossen, natuurgebieden en langs landgoederen en de 
IJssel.  Ontdek het landschap en haar (voormalige) bewoners 
door de verhalen die je onderweg tegenkomt en die je kunt 
luisteren, lezen en zien. 
De hazepadfietsroute is o.a te koop bij de VVV Deventer, 
Brik 89. Uitleg over de fietsroute en alle verhalen kun je 
terugvinden op www.ijssellandschap.nl/hazepadfietsroute.    

Rondom Deventer is ruim 110 kilometer aan 
bewegwijzerde mountainbikeroutes uitgezet.  
De routes verschillen in lengte en hebben  
diverse startlocaties.

• Oostermaetroute (30 km, rood) en 
• Oostermaetroute 2.2 (16 km, rood)
Startlocaties: Wechelerweg, Deventer / Kanaaldijk 
West, Schalkhaar / Kolkmansweg, Schalkhaar. 

• IJssellandroute (30 km, groen)
Startlocaties: Wechelerweg, Deventer / 
Schapenzandweg 3, Diepenveen /  
Haereweg 4, Olst. 

• Sallandroute (34 km, paars)
Startlocaties: Wechelerweg, Deventer / 

Dorpsstraat, Heeten / Kanaaldijk West,  
Schalkhaar / Raalterdijk 22, Schalkhaar. 

• Wechelerveldroute (4,5 km, zwart)
Deze korte lus bevat uitdagende bochtjes, 
zandbultjes, boomstronken en andere  
natuurlijke obstakels.
Startlocatie: Wechelerweg, Deventer. 

Mountainbike huren in Deventer
Sinds kort is het mogelijk om mountainbikes te 
huren in Deventer en omgeving. De mountainbikes 
worden op locatie gebracht en ook weer 
opgehaald, dat is nog eens handig!
Ultimate Adventures verhuurt niet alleen 
mountainbikes, ze geven ook clinics. www.
ultimateadventures.nl/mountainbiken-deventer

Tip! 
De Bootcamproute 
Diepenveen is een 
beweegroute in het bos 
van Landgoed Rande. 
Start- en eindpunt is aan 
het begin van de oprijlaan 
van Landgoed Rande, aan 
de Schapezandweg. De 
route heeft een aantal zeer 
sportieve elementen en 
is 2,7 km lang. Onderweg 
kom je langs 19 plaatsen 

waar oefeningen kunnen 
worden gedaan, deze worden 
middels beweegplaatjes 
weergegeven. 
Schapezandweg 3  
te Diepenveen, 
www.beweegroutes-
diepenveen.nl 

Tip! 
Stap op de pedalen en 
bewonder uitgestrekte 
landschappen, 
bossen en rivieren in de 
omgeving van Deventer.  
Of maak je liever een  
stevige wandeling over  
de Holterberg?  

Met het Fiets- 
en Wandelnetwerk ontdek 
je de mooiste plekken van 
de regio!  Diverse fiets- en 
wandelkaarten en -boekjes 
zijn verkrijgbaar bij de VVV 
Deventer, Brink 89, of via 
www.deventerwebwinkel.nl

Kids tip!
Voel je een heks! Speciaal voor kinderen is er een 
interactieve wandel- en speelroute van 1,5 km over de 
Heks van Lettele. Een haas vertelt het heksenverhaal 
en geeft opdrachten via een app op de telefoon. 
Maak jij de beste toverdrank van brandnetels? 
De route begint op de parkeerplaats bij Kulturhus 
De Spil (Sportweg 1 te Lettele). Je kunt de route volgen 
aan de hand van bordjes en met de app. De app 
‘De heks van Lettele’ is gratis te downloaden via 
de App Store. www.verslingerdaansalland.nl  

Op diverse landgoederen rondom 
Deventer zijn bewegwijzerde 
Hazepadwandelingen uitgezet. 
Deze wandelingen variëren in lengte  
van 2 tot 6 kilometer en zijn te vinden  
in de uiterwaarden nabij landgoed  
’t Schol en natuurgebied de 
Ossenwaard, op landgoed Rande, 
landgoed De Haere, bos- en 
natuurgebied De Oostermaet en 
landgoed De Kranenkamp. Boekjes  
van de wandelroutes zijn verkrijgbaar  
bij de VVV Deventer, Brink 89,  
of via www.deventerwebwinkel.nl. 
Meer info over de landgoederen: 
www.ijssellandschap.nl  Foto Bram de Jong

De hazepadfietsroute
Spionnen, jagers en boeren, heden, verleden en toekomst: alles komt aan bod in de Hazepadfietsroute 
door het IJssellandschap. Een heerlijke fietsroute over het kenmerkende ‘platteland’ van Salland.

Tip! 

Mountainbiken in Deventer
Sportief eropuit? Maak kennis met mountainbiken en leef je uit op één van de vele speciale MTB routes 
in het buitengebied van Deventer. Geen mountainbike? Geen probleem, deze kun je huren om het eens 
goed uit te proberen.
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Voorgerechten
* Keuze uit 2 aangeklede soepen van de dag, geserveerd in een Deksels Pannetje
* Gegrati neerde champignons uit de oven met Old Amsterdam en brood 
 van de Soete Suikerbol uit Twello
* Carpaccio van Iers rund met rucola, truff elmayonaise, Old Amsterdam 
 een crumble van groene kruiden en pitjes 
* Salade met krokante kip, geroosterde champignon en kerrie mayonaise 
* Salade met gerookte zalmforel van Forellenkwekerij ’t Smallert uit Emst 
 gegrilde gamba’s, pitjes en mierikswortelmayonaise + 5.00

Hoofdgerecht vegetarisch 
* Verse pasta van chef Roland

Hoofdgerechten vis
* Vis van de dag 

Hoofdgerechten vlees 
* Kip saté met huisgemaakte pindasaus
* Schnitzel met boerengarnituur in een roomsausje
* Op lage temperatuur gegaard stoofpotje van Iers rund met
 Stroganoff  saus. Ouderwets lekker! 
* Steak van de week + 5.00 

 Alle hoofdgerechten worden geserveerd met in eigen huis gesneden verse friet, 
  een 2e aardappelgerecht, groente, een frisse salade en compote van het seizoen
  
 Mayonaise 0.35 p.p.     Ketchup 0.35 p.p.     Curry 0.35 p.p.     Pindasaus 0.75 p.p.

Nagerechten 
* Crème Brulée 
* Twee bolletjes vanille ijs met kletskoppen, karamelsaus en slagroom  
* Huisgemaakte yoghurtt aart met seizoen fruit en slagroom

* Vis van de dag 

Hoofdgerechten vlees 
* Kip saté met huisgemaakte pindasaus
* Schnitzel met boerengarnituur in een roomsausje
* Op lage temperatuur gegaard stoofpotje van Iers rund met
 Stroganoff  saus. Ouderwets lekker! 
* Steak van de week + 5.00 

 Alle hoofdgerechten worden geserveerd met in eigen huis gesneden verse friet, 
  een 2e aardappelgerecht, groente, een frisse salade en compote van het seizoen
  
 Mayonaise 0.35 p.p.     Ketchup 0.35 p.p.     Curry 0.35 p.p.     Pindasaus 0.75 p.p.

Nagerechten 
* Crème Brulée 
* Twee bolletjes vanille ijs met kletskoppen, karamelsaus en slagroom  
* Huisgemaakte yoghurtt aart met seizoen fruit en slagroom

Feestje plannen? 
Het kan weer!

Wanneer ga jij 
(alsnog) wat vieren?

Tijd om de agenda te pakken!  

25 feestelijke arrangementen! 
* Catering op locati e, eten en drinken op jullie 

favoriete plek
* Prikkelende wijn, heerlijke pasta’s, 

 vrolijke hapjes; een Italiaans buff et

* Terug in de ti jd, erop uit met een bus uit de 

jaren 60, plekjes en verhalen van vroeger, 

 aangekleed met koffi  e, gebak en afsluiten met 

een heerlijk buff et
* De High tea kennen de meesten wel, maar wat 

dacht je van een High beer of High wine? 

* Barbecue, 3-gangen-pannenkoeken buff et, 

 Dekselse Pannetjes, Tapas, … 

Kom je bij ons op visite? Dan praten we verder! 

Wie een feestje geeft  

krijgt  cadeaus en wij doen 

daar graag aan mee! 

Goed bewaren hoor!

Overnachten op 
Landgoed Matanze of 

een luxe all-in diner voor twee.
Voorwaarde: Reserveer vóór 1 Augustus 2021 

voor een datum in 2021 of 2022.

Vraag naar de verbeterde voorwaarden.
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•  Heleen’s Biologische Boerderijwinkel 
(Rodijksweg 5, Deventer)

Volg op de Rodijksweg het prachtige 
slingerpad door het bos (de Efteling is 
er niks bij) en je komt als vanzelf bij de 
boerderij van Jopie en Heleen. Zij runnen 
al meer dan 15 jaar de biologische 
tuinderij De Haverkamp. Heleen heeft 
daar haar eigen winkel, waar ze eigen 
geteelde groente verkoopt, aangevuld 
met producten van collega’s uit de 
omgeving. Tip: ga erheen zonder 
boodschappenlijstje, laat je verrassen 
en inspireren door wat je in de winkel 
ziet liggen. www.tuinderijhaverkamp.nl 
 

•  Verse Ei Kraam Hof te Dorth 
(Gorsselseweg 38, Bathmen)

Daar waar mooie boerderijen 
en uitgestrekte weilanden het 
uitzicht sieren, vind je net voor de 
provinciegrens van Overijssel naar 
Gelderland het buurtschap Kring van 
Dorth. Hier staat de Verse Ei Kraam van 
de familie Nikkels, biologische pluim-  
en melkvee boerderij ‘Hof te Dorth’.  
Pak een doosje en kies je eigen eieren, 
betaal contact en stop het bedrag in 
het geldkistje. Alles op vertrouwen, zo 
mooi dat dat gewoon nog kan!

 
•  Het Gebakshuus  

(Peppeldijk 1a, Kring van Dorth)
Even bijtanken onder het genot van een 
kopje koffie of thee met huisgemaakt 
gebak kan in het Gebakshuus. Gerard 
en Mike hebben inmiddels ook een  
B&B aangebouwd, dus als je een 
nachtje wilt blijven slapen kan dat ook. 
www.gebakhuus.nl 

•  Korenmolen De Leeuw, molenwinkel 
(Oude Molenweg 3, Lettele)

 In buurtschap Oude Molen, tussen 
Bathmen en Lettele, vind je korenmolen 
De Leeuw van Tonnie Moes, molenaar in 
hart en nieren. De molen uit 1523 is nog 
altijd werkzaam en volop in gebruik. De 
naastgelegen bakkerij wordt gebruikt 
door Gerwin Brand, een gepassioneerde, 
ambachtelijke zuurdesem bakker. 
Het (h)eerlijke brood van Gerwin 
is verkrijgbaar bij Groote Poot in 
Deventer, maar uiteraard ook in de 
Molenwinkel zelf. Daar vind je overigens 
ook alle meelsoorten, granen, vlokken, 
broodmixen en muesli van de molen. 
www.korenmolendeleeuw.nl 
 

•  De Melkbrouwerij  
(Doldermansweg 1a, Lettele)

Na al dat lekkers, is het tijd voor 
een glaasje biologische melk van de 

familie Huis in ’t Veld.  De koeien op de 
Melkbrouwerij zijn van het oude MRIJ-
ras: rustige roodbonte koeien met een 
dubbel-doel. Dat wil zeggen dat ze 
geschikt zijn voor zowel het leveren van 
melk als van vlees. Te proeven bij lokale 
horeca. Smaakt dit naar meer, dan is 
het te koop bij lokale winkels.  
www.melkbrouwerij.nl 
 

•  Boerderij Klein Swormink  
(Assinksteeg 1, Lettele)

Vervolg een groot zandpad en 
uiteindelijk leidt de weg je naar 
de boerderij van Klein Swormink. 
Boer Berrie en Suzette houden 
runderen van Oudhollandse rassen 
die dagelijks grazen op natuurlijke 
graslanden rondom Deventer. In hun 
eigen boerderijwinkel verkopen ze 
een breed assortiment rundvlees en 
nog veel meer biologische producten. 
Zo maakt Suzette heerlijke zachte 
vruchtenyoghurt en verkopen ze hun 
eigen kaas. www.kleinswormink.nl 

•  KoffieDok Deventer 
(Scheepvaartstraat 6B, Deventer)

Niet heel lokaal, wel koffie met een 
goed verhaal. Die vind je bij KoffieDok in 
Deventer. Hier brandt Jeroen Brugman 
van Ikigai Coffee zijn assortiment 
van ‘specialty koffie’. Hij richt zich op 
duurzame projecten en samenwerkingen 
met de koffieplantages. Op zaterdagen 
kun je op bestelling ook het brood 
van Bakkerij Gerwin Brand, de eieren 
van Hof te Dorth en de zuivel van de 
Melkbrouwerij verkrijgen.  
www.koffiedok.nl 

Buitenpost
In de tuinderij van Buitenpost worden 
groenten, fruit en planten verbouwd. 
Proef deze in de restaurantkas, waar 
je omringd wordt door exotische 
planten of sla ze in, bij de streekwinkel, 
voor thuis. Tijd voor een wandeling! 
Buitenpost heeft een wel heel 
bijzondere: het Blotevoetenpad. Voel 
het zand, gras en modder tussen 
je tenen tijdens deze wandeling. 
Wanneer je deze wandeling combineert 
met een speurtocht, kan je zelfs op 
schattenjacht.

Eén dagje niet genoeg? Hier is ook een 
camping die plek biedt aan tenten, 
caravans of campers. Indien je hier 
zelf niet over beschikt, zijn er ook 
safaritenten te huur. Rijksstraatweg 17a 
te Twello, www.bijbuitenpost.nl 

Kids tip!
Wil je varkens van een glijbaan 
zien gaan, met varkens spelen 
of met biggetjes knuffelen? 
Dat kan bij Piggy’s Palace! Aan 
de Bettinksdijk 7 vind je tevens 
een boerderijwinkel met heerlijk 
varkensvlees. www.bigknuffelen.nl

Toer de boer in Deventer
Lekker Lokaal eten is verrassend dichtbij!
Op vakantie dompelen we ons graag onder in de lokale eetcultuur. We eten de beste pizza’s in Italië, drinken de lekkerste 
wijnen in Frankrijk en genieten van de smakelijke tapas in Spanje. Dit jaar blijven we lekker in de buurt en ontdekken we 
nieuwe prachtige plekken, maken we kennis met gepassioneerde buurtgenoten, ervaren we pure smaken en proeven we  
verse ambachtelijke producten. Allemaal met liefde gemaakt door jouw ‘locals’. 

Ga mee op reis, neem een stap buiten je supermarkt. NoPeanuts geeft je graag wat tips, want er is nog zoveel lekkers te 
proeven, gewoon bij jou om de hoek!

Complete 
maaltijden van 
lokale producenten 
Heb je weinig tijd om de boer op te 
gaan en wil je toch de ‘lokale smaak van 
Deventer’ proeven? Dat kan! NoPeanuts 
bezorgt dé lokale maaltijdtas van 
Deventer en omgeving! Iedere week 
staan er wisselende gerechten op het 
menu. www.no-peanuts.nl



Bowlen   Eten & Drinken   Vergaderen   Feesten

Blijf op de hoogte!
              @deventerbuitensocieteit

www.deventerbuitensocieteit.nl
info@deventerbuitensocieteit.nl

ZOMER IN EIGEN LAND 
VIER JE BIJ DE DEVENTER 
BUITENSOCIËTEIT!

bowlen - terras - lunchen - spelen - borrelen - dineren

Voor 
ieder wat 

wils!




