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Walstraat 45-53 Deventer - 06 42270957 
www.roemarkoffi ebranderij.nl

PROEF IETS 
NIEUWS
TIJDLOZE KLASSIEKERS 
EN UNIEKE MELANGES.
Roemar Koffi ebranderij heeft 
een zeer ruim assortiment 
aan koffi esoorten voor elk 
moment van de dag. 13 vaste 
koffi esoorten uit alle hoeken 
van de wereld waar u voor 
terugkomt en een wisselend 
aanbod van specialistische 
soorten die de zintuigen uit-
dagen: de Exoten.

Koffi e To Go

Bowlen   Eten & Drinken   Vergaderen   Feesten

ONTDEK ONZE 
DECEMBER FEESTMAAND, 
KOM DINEREN OF BOWLEN!

Blijf op de hoogte!
              @deventerbuitensocieteit

www.deventerbuitensocieteit.nl
info@deventerbuitensocieteit.nl

Decembertip
Geef een

 cadeaubon 
van ons!

Reserveer sn
el

   via onze website!
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Zaterdag 4 december, 9.00 uur
Deventer verwelkomt Sinterklaas en zijn Pieten weer uitgebreid aan de 
IJssel. Rond 9 uur zal de stoomboot aanmeren bij de Wellekade. Hierna 
volgt een uitgebreide optocht door de binnenstad.  
www.deventersinterklaas.nl

Om de feestelijkste maand van het jaar in te luiden is er dit jaar niet 
één sfeervolle koopavond, maar is het een sfeervol koopweekend! 
Veel winkels hebben de mooiste Black-Friday acties voor jou in 
petto. Zo kan je niet één maar vier dagen gegarandeerd slagen voor 
je decembercadeaus. Ook kun je weer genieten van de twinkelende 
lichtjes in de binnenstad door middel van de grote lichtobjecten 
en aangeklede straatjes. Kortom: het perfecte weekend om je 
decembercadeaus in te slaan! 
Deventer binnenstad www.deventershoppingnight.nl

Ook in de winter is er genoeg te beleven op 
Buitenpost! Kom samen met je beste vrienden 
verschillende winterbieren proeven onder het genot 
van fijne deuntjes. 

Verschillende 
bevriende 
brouwerijen zullen 
hun heerlijke 
brouwsels 
presenteren op 12 
december! 
www.bijbuitenpost.nl/winter

Donderdag 9 t/m zondag 19 december
Dit jaar is er geen Dickens weekend, maar een Dickens 
11-daagse! De 30e editie van het festijn vindt plaats 
in aangepaste vorm, waarbij een ‘Dickens Walk’ door 
het monumentale Bergkwartier centraal staat. 
De toer start in de Walstraat, waarbij bezoekers de 
victoriaanse tijd in stappen en zich aan de hand 
van een originele audiotour langs Dickens-taferelen 
achter ramen en in etalages mee laten voeren door 
de verhalen van de bekende schrijver. De audiotour is 
op te halen in het Huis van Dickens (Keizerstraat 2, 
vm. Praamstra), na het reserveren van een tijdsblok 
via de website. Geschikt voor jong en oud en 
rolstoeltoegankelijk.
Daarnaast is de voorstelling ‘Alles is Dickens’ van 
toneelschap Beumer & Drost te zien in de Deventer 
Bergkerk. Kleurrijke Dickens-personages passeren de 
revue, waarbij de kerstboodschap niet vergeten wordt. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via de website.
www.dickensfestijn.nl

Zondag 9 januari 2022
Haal je hardloopschoenen maar vast uit de kast voor 
de Brink tot Brinkloop op zondag 9 januari. Alweer de 
14e editie gaat van start op de Brink in Deventer en 
eindigt op de Brink in Bathmen. 

Het parcours is 10 kilometer lang en symboliseert de 
verbinding tussen Bathmen en Deventer. Meld je nog 
snel voor 15 december aan, train je warm en verschijn 
aan de finish om klokslag 11.00 uur.
www.brinktotbrinkloop.nl

• Lichtjesroute Deventer
T/m zondag 9 januari 2022
Deventer binnenstad
www.deventer.info/winter 

• Shopping Days
Donderdag 25 t/m  
zondag 28 november
Deventer binnenstad 
www.deventershoppingnight.nl

• Intocht Sinterklaas Deventer
Zaterdag 4 december
Wellekade & binnenstad
www.deventersinterklaas.nl 

• Dickens Festijn met een twist
Donderdag 9 t/m  
zondag 19 december
Deventer binnenstad
www.dickensfestijn.nl

• Kerstmarkt Lebuinuskerk
Donderdag 9 t/m  
zondag 12 december
Lebuinuskerk
www.facebook.com/
KerstmarktLebuinuskerk/ 

• Interactieve Kerststal
10 december t/m 9 januari 2022
Broederenkerk
www.heiligelebuinus.nl/kerststal/ 

•  Kerstmarkt  
Lamme van Dieseplein

Zaterdag 11 december
Lamme van Dieseplein

•  Kerstmarkt en 
lichtjeswandeling Diepenveen

zaterdag 11 december
Diepenveen
www.facebook.com/
kerkpleindiepenveen/ 

•  Kerstpost –  
Kerstmarkt bij Buitenpost

Zaterdag 11 december
Buitenpost in Twello
www.bijbuitenpost.nl 

• Deventer Kerststad
Zondag 12 december
Lebuinuskerk & Broederenkerk
www.dickensfestijn.nl

•  Kerstpost – Speciaal 
Bierfestival bij Buitenpost

Zondag 12 december
Buitenpost in Twello
www.bijbuitenpost.nl 

• Kerst in de Koepel
Zondag 19 december
Muziekkoepel Worpplantsoen
www.muziekkoepelneringbogel.nl 

• Kerstmarkt op de Oorsprong
Zondag 19 december
De Oorsprong in Schalkhaar
www.nieuweoorsprong.nl

• NYE Deventer
Vrijdag 31 december /  
Zaterdag 1 januari 2022
Paviljoen De Gasfabriek
www.nyedeventer.nl 

• Brink tot Brinkloop
Zondag 9 januari 2022
Start: Brink Deventer.  
Eindpunt: Brink Bathmen
www.brinktotbrinkloop.nl 

• Midwinterloop
zondag 16 januari 2022
Diepenveen
www.midwinterloop- 
diepenveen.nl 

Evenementenkalender Winter 2021 / 2022 Winter bij Buitenpost

Intocht Sinterklaas Deventer

Shopping Days 
Van donderdag 25 november tot en met zondag 28 november zijn de 
Shopping Days in de binnenstad en dat betekent een hoop korting! 

Brink tot Brinkloop

Dickens met een Twist

Doorgang van evenementen vindt plaats onder 
voorbehoud van maatregelen van de Rijksoverheid.

Het jaar knallen we uit vanaf 23.00 uur bij de locatie 
van de Gasfabriek aan de Zutphenseweg. Verzamel je 
vrienden en trek je dansschoenen aan, want dit feest 
wil je niet laten schieten.
www.nyedeventer.nl

New Years Eve Party
Oud en Nieuw vier je natuurlijk gewoon in Deventer! 
Met Bizzy op de speakers kan het niet anders dan 
een spetterend feest worden. Met hits als ‘Traag’, ‘Hij 
is van mij’ en ‘Drup’ is hij voor velen geen onbekende 
meer en zullen de voeten gegarandeerd van de vloer 
gaan! 



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!

OplaadpuntenIn het centrum van Deventer 24/7 Open

Centrumgarage 
Op de Keizer 1

7411 TC Deventer
0570 - 616 099

www.centrumgaragedeventer.nl

Een warm welkom bij de Centrumgarage!

OplaadpuntenIn het centrum van Deventer 24/7 Open

Centrumgarage 
Op de Keizer 1

7411 TC Deventer
0570 - 616 099

www.centrumgaragedeventer.nl

Een warm welkom bij de Centrumgarage!

OplaadpuntenIn het centrum van Deventer 24/7 Open

Centrumgarage 
Op de Keizer 1

7411 TC Deventer
0570 - 616 099

www.centrumgaragedeventer.nl

Een warm welkom bij de Centrumgarage!

OplaadpuntenIn het centrum van Deventer 24/7 Open

Centrumgarage 
Op de Keizer 1

7411 TC Deventer
0570 - 616 099

www.centrumgaragedeventer.nl

Een warm welkom bij de Centrumgarage!

OplaadpuntenIn het centrum van Deventer 24/7 Open

Centrumgarage 
Op de Keizer 1

7411 TC Deventer
0570 - 616 099

www.centrumgaragedeventer.nl

Een warm welkom bij de Centrumgarage!

‘s Avonds 
parkeren 
€ 1,- *
per uur

* Met uitzondering van 

de koopavonden
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Bij elke deelnemende koffiebar kan je 
een stempelkaart ophalen en ontvang 
je bij aankoop van een koffiedrank 
een stempel op je kaart. Alle stempels 
verzameld? Lever je volle stempelkaart 
in bij jouw favoriete zaakje en ontvang 
een gratis kopje koffie.

• LOU coffee, salads & more 
Gezellige lunch- en koffiebar van 
de enthousiaste Milou. Absoluut een 
favoriet koffie- en lunchadresje voor 
velen. Bijzonder lekker: Salty Caramel 
Flat White & appelnotencake van 
moeders.
Kleine Overstraat 9,  
www.facebook.com/lou.deventer/ 

• Groote Poot
Fijne ontbijt-/lunchzaak, met elke dag 
vers brood, veel zelfgemaakte mooie 
producten en een superfijne plek om 
te zitten. Bijzonder lekker: de ontbijtjes 
met o.a. zelfgemaakte jam.
Grote Poot 12, www.grootepoot.nl 

• Betti Brood & Borrel
Betti heeft een echt huiskamergevoel, 
waar je op je gemak kunt genieten 
van koffie met lekkers, een fijne 
lunch of borrel. Bijzonder lekker: Kopje 
Kaldi Sicilian Blend met Rubini’s van 
patisserie Rubia.
Grote Kerkhof 5,  
www.facebook.com/bettibroodborrel/ 

• Stefano’s
Grab & Go 
bij het ‘Little 
Italy’ van 
Deventer. In 
dit kleine, 
hippe zaakje 
wordt je 
koffie en/
of panini 
vlot en goed verzorgd door Stefano zelf. 
Heel chill! Bijzonder lekker: Italian panini 
pastrami of pollo.
Spijkerboorsteeg 14,  
www.facebook.com/Stefanos2Go/ 

• Sync Ok Café
Vegan, glutenvrij of suikervrij, het team 
van Sync Ok weet er wel raad mee. Laat 
je inspireren door de goede producten 
en relaxte sfeer. Bijzonder lekker: de 
goede alternatieven voor dierlijke 
producten.
Broederenstraat 29, www.sync-ok.nl 

• Roemar Koffie & Thee
Eigenaar Rob kan je alles vertellen 
over koffie, -branden en koffiezetten. 
Vergeet de tijd en geniet van een stukje 
nostalgisch Deventer. Bijzonder lekker: 
Koffiebonbon en espresso op zoete 
melk.
Walstraat 45, 
www.roemarkoffiebranderij.nl 

• Kaldi
Bij Kaldi kun je terecht met al je 
koffiewensen voor thuis én natuurlijk 
om een heerlijk kopje koffie te proeven. 
Bijzonder lekker: de ‘Thommy’, een long 

black met extra shot espresso.
Brink 95, 
www.kaldi.nl/winkel/kaldi-deventer/ 

• KoffieDok
Proef de lekkerste soorten koffie in het 
KoffieCafé van KoffieDok. Tevens is er 
een winkeltje met vers gebrande koffie 
en tools waarmee je thuis aan de slag 
kunt. Bijzonder lekker: Specialty Filter 
Coffee
Scheepvaartstraat 6B, 
www.koffiedok.nl 

Kijk op www.facebook.com/
koffieroutedeventer/ voor tips, 
nieuwtjes en koffieweetjes

• De Buren van Schimmelpenninck
Bij ‘De Buren’ kan je altijd terecht voor een goede 
maaltijd. ‘s Winters serveren ze er een heerlijke 
stamppot en stoofpot. Extra leuk: gasten kunnen 
receptideeën voor de stamppotten aandragen! 
Brink 22, www.burenvanschimmelpenninck.nl 

• Restaurant Mio Sogno
Pasta behoort 
zomers en winters tot 
ultiem comfortfood. 
Bij Mio Sogno 
hebben ze heerlijke 
pastagerechten! Tip: 
Maak er een Italiaanse 
kerst van en geniet 
hier van jouw heerlijke 
kerstdiner.
Brink 22a, www.restaurantmiosogno.nl 

• Speelman & Speelman
Smul van een heerlijke wild-stoofpot, zelfgemaakte 
snert en nog veel meer winters lekkers. Nog niet 
toe aan een hele maaltijd? Bestel dan de warme 
Tony’s Chocolonelymelk of de lekkerste glühwein.
Brink 80, www.eetcafespeelmanenspeelman.nl 

• Het Volkshuis
Hoe bijzonder: een winterse menukaart die volledig 
vegetarisch en voor een groot deel vegan en 
glutenarm is! Alles bereid en geserveerd door 
medewerkers met een verstandelijke handicap. 
Kleine Overstraat 97a, www.volkshuisdeventer.nl 

• Chocolate Company 
We willen het graag geloven: Chocolade helpt 
tegen de winterblues. Probeer dus gauw één van 
de wereldberoemde Hotchocspoons, in ruim 60(!) 
smaken. Probeer vooral ook eens de High Choc!
Keizerstraat 1, 
www.chocolatecompany.nl/nl/locaties/deventer/ 

• Happerij / Tapperij De Expeditie
Werelds genieten voor een aangename prijs. Schuif 
aan bij de Expeditie voor een smakelijke fondue: 
traditionele kaasfondue, Zwitserse vleesfondue of 
als dessert een chocoladefondue, mmmmh!
Smedenstraat 9, www.htdeexpeditie.nl 

• De Rode Kater
De 50/50 keuken van Deventer waar vleeseters, 
vegetariërs en veganisten elkaar ontmoeten. 
Lekker winters? Denk aan knapperig buikspek, de 
vegan gepofte knolselderij of kaasfondue.
Grote Kerkhof 25-26, www.derodekater.nu 

• Ayami
Hoe lekker is het om 
tijdens koude dagen 
gewoon lekker thuis te 
blijven en je maaltijd 
te laten bezorgen? 
Bij Ayami bestel je 
authentieke Chinees-
Indisch gerechten en diverse Pokebowls.
Keizerstraat 41, 
www.ayamideventer.nl / bestel.pokelivery.nl

Koffie is serious business in Deventer!

En de koek is nog niet op…
In Deventer is de koek nooit op! Liefhebbers van Deventer 
Koek komen dan ook van heinde en verre naar het knusse 
Deventer Koekwinkeltje aan de Brink om hun favoriete 
lekkernij te proeven. 

Bestel eens een 
kopje koffie met een 
koekproeverij, dan  
proef je maar liefst  
3 verschillende soorten  
van deze befaamde koek.  
In de winkel kun je 
natuurlijk ook alle soorten 
Deventer Koek kopen, 
voor jezelf of voor iemand 
anders als cadeautje voor 
de feestdagen.
Brink 84, 
www.deventerkoekwinkel.nl 

Deventers eigen stadsbier
Lekker bier, leuke mensen. Dat is waar het om draait bij het 
DAVO Bieren. 

In het DAVO Proeflokaal kun je een blik werpen op de 
brouwketels waar de DAVO bieren worden klaargestoomd 
en woorden wisselen met 
iemand van het DAVO Team, 
die op al je biervragen een 
antwoord heeft. Hier kun je 
natuurlijk ook je dorst lessen 
met een Weizenbock, Surf 
Ale, Road Trip of een van de 
andere bieren, met een lekker 
hapje erbij bij het behaaglijke 
haardvuur.
Sluisstraat 6, 
www.davobieren.nl 

Doe de Discover Deventer Coffee Tour en ontdek waar jij het beste bakkie troost kunt scoren. Want of je nu een echte diehard bent die elke ochtend een dubbele 
espresso wegtikt, of liever gaat voor een zachte café latte... jij bepaalt wat je lekker vindt. Jolien van Es van NoPeanuts heeft wat voorwerk voor je gedaan en de  
8 leukste koffietentjes van Deventer uitgezocht.

Winters comfortfood
De koude dagen komen eraan, dus het is tijd om het jezelf gemakkelijk te maken. Wat is er dan 
lekkerder dan een dampend gerecht uit de oven of stoofpot, een Hollandse stamppot, een kop soep met 
verse groenten of een warme drank met chocolade? Bij de volgende adressen kun je altijd goed terecht 
voor jouw, soms niet zo gezonde, maar wel lekkere winterse guilty pleasures.



Alles over Charles Dickens uit de  
Victoriaanse tijd in het Charles Dickens Kabinet 

tijdens het Dickens Festijn 2021.

OPEN: 
donderdagavond 9 december van 18.00 tot 21.00 uur

zaterdag 11 en zondag 12 december van 12.00 tot 16.00 uur
donderdagavond 16 december van 18.00 tot 21.00 uur en 

zaterdag 18 en zondag 19 december van 12.00 tot 16.00 uur.

Rondleidingen op afspraak € 5,- per persoon.
aanmelden via charlesdickenskabinet@gmail.com.
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Trek je wandelschoenen 
aan en ga eropuit in de 
stad! Elke dag om 13.30 
uur en zaterdag ook om 
11.00 uur organiseert 
het Gilde Deventer een 
stadswandeling met 
gids. Een geweldige 
kennismaking met de 
historie van de stad. 
Meld je aan bij de VVV 
Deventer en wandel mee. 
www.deventer.info/stadswandeling  

Liever zelf op pad? Koop dan een routeboekje bij 
de VVV Deventer (Brink 89) en wandel op eigen 
gelegenheid. Er zijn verschillende routeboekjes te koop 
v.a. € 3,00 per stuk. Ook verkrijgbaar via: 
www.deventerwebwinkel.nl 

Helemaal van deze tijd is het maken van een 
stadswandeling door middel van een app. Download de 
IZI.Travel app op je telefoon en kies één van de gratis 
routes van de VVV Deventer. Zwerf vervolgens door de 
binnenstad van Deventer. 
www.izi.travel 

Boeit de historie van de stad jou niet zo en wil je 
gewoon mooie foto’s maken? Doe dan eens de 
Instagram Hotspot Wandeling! 
www.deventer.info/fotowandeling 

Voor alle waaghalzen die een kei zijn in puzzelen, 
speuren en het belangrijkste: samenwerken, ga 
de uitdaging aan en ontsnap uit een Escaperoom 
in Deventer. Er zijn verschillende thema’s voor de 
escapekamers: voor spanningszoekers een enge 
kamer of voor de puzzelaars eentje waarbij je goed na 
moet denken. Check de sites voor de thema’s van de 
diverse kamers: www.escaperoomdeventer.nl / www.
forsakenescaperoom.nl / www.deventer-escaperoom.nl 

Ontsnap je liever uit Deventer: Kies dan voor Escape 
the city: www.escapetours.nl/stad/deventer

In Deventer zijn enkele indrukwekkende religieuze 
monumenten te bezoeken:

• Lebuinuskerk, Grote Kerkhof 38, 
ma. t/m za. 11.00-16.00 uur. www.lebuinuskerk.nl

• Broederenkerk, Broederenstraat 18, 
vr. & za. 11.00-15.00 uur. www.heiligelebuinus.nl

• Bergkerk, Bergkerkplein 1, 
di. t/m zo. 11.00-17.00 uur.
www.eventsdeventer.nl/bergkerk/ 

• Penninckshuis, Brink 89, 
di. t/m za. 10.00-17.00 uur, zo. & ma. 11.00-16.00 uur. 
www.deventer.info 

• Geert Groote Huis, Lamme van Dieseplein 4, 
wo. t/m za. 11.00-17.00 uur.
www.geertgrotehuis.nl 

Leuk voor kids: maak het feest compleet door te Magic Bowlen (disco bowlen). 
Met rookmachines en uitbundige kindermuziek komen de heupen wel los voor je begint met gooien! 
Check: www.deventerbuitensocieteit.nl  

Door weer en wind wordt er van dinsdag tot en met 
zondag gevaren met een gezellige schipper. De 
vaartocht duurt een uur en de afvaarten zijn van  
11.00 tot 16.00 uur. Meld je voor € 10,00 per persoon 
aan door te mailen naar info@havensloepdeventer.nl. 
Vermeld in de mail het aantal personen en de 
kortingscode: VVVDeventer. 
Bij minimaal 7 aanmeldingen (en maximaal 12 
aanmeldingen) gaan de tochten door. Aan boord zijn 
consumpties te koop en er is een mobiele pinautomaat 
aanwezig.
Opstapplek is Rembrandtkade 195  40 minuten 

 15 minuten v.a. het stadsplein de Brink. 
Op www.havensloepdeventer.nl vind je alle informatie 
over de tochten.

Kids tip!
Burnside
Bind je skates onder je voeten of pak je 
skateboard en ga naar de rollende wereld van 
het skatepark Burnside! Met een oppervlakte 
van 1700 m2, waarin vele obstakels te vinden 
zijn, is dit het ultieme uitje! Skaters en BMX-
rijders van elk niveau vinden hier uitdagingen, 
want de obstakels zijn er in allerlei vormen en 
maten. So let’s roll! www.burnside.nl 
Liever buiten skaten? Check dan het nieuwe 
urban skatepark naast Sportpark Rielerenk 
(Nico Bolkensteinlaan 5). 24/7 open en gratis 
toegang!

Wil jij je persoonlijke schaatsrecord verbreken op de 
400 meter? Dan ben je bij de Scheg aan het juiste 
adres! Het middenterrein van de ijsbaan is voor kids 

een aanrader, want hier staan rekjes waardoor je het 
schaatsen goed kan oefenen. Bij de Scheg zijn ook 
schaatsen te huur. 
Kan voor jou de wintersport niet snel genoeg 
beginnen? Ga dan skiën op de rolbaan bij de Scheg. 
Hier kan je je techniek verbeteren, zodat je in de 
bergen de perfecte afdaling kan laten zien!
Liever een warmere activiteit? Plons dan in het water 
in het zwemparadijs. Hier beleef je vele avonturen: glij 
van een 80 meter lange wildwaterbaan, roetsj van 
de familieglijbaan of daag je vriendjes uit voor een 
wedstrijdje banentrekken. Hoe dan ook: bij de Scheg 
beleef jij een spetterende dag!
Check: www.descheg.nl

Actief uit bij de Scheg
Voel jij je als een vis in het water wanneer je je schaatsen aantrekt? Of spring je liever in het diepe in het 
zwembad? Beiden is mogelijk bij Sport- en Belevingscentrum De Scheg.

De nieuwste bioscoopfilms vind je bij Vue Cinema. Met 
6 luxe bioscoopzalen draait er voor een ieder wat wils. 
Kijk wat er draait en maak je keuze: 
www.vuecinemas.nl 
Liever een documentaire, jeugdfilm of een film uit 
een andere windstreek bekijken? Dan kan je je hart 
ophalen bij het aanbod van MIMIK. Neem plaats in één 
van de 4 filmzalen en kom cultuur beleven! 
www.mimik.nl 

Filmpje pakken

On tour 
door 
Deventer

Kraak jij de code?

Het leukste uitje 
op het water!
Beleef Deventer vanaf de IJssel en vaar mee op de 
Havensloep. Op de sloep zit een overkapping, die in de 
wintermaanden mooi versierd is. 

Gooi die kegels om!
Met zweet in je handen op jacht naar een nieuw baanrecord? Of aldoor vergeten dat je aan de beurt bent, 
omdat je te druk bent met kletsen? Voor elke bowler is er plaats bij de Buitensociëteit in Deventer. Een toffe 
activiteit voor jong en oud: speel recreatief of maak er een wedstrijdje van.

Bezoek de religieuze 
gebouwen
Vanaf de 8e eeuw is de plek waar Deventer nu ligt 
vrijwel continu bewoond. De stad is gesticht door 
de Angelsaksische missionaris Lebuïnus, die in 768 
de IJssel overstak en een houten kerkje stichtte op 
de plek waar nu de Lebuinuskerk staat. Deventer 
werd een religieus centrum binnen het bisdom 
Utrecht en ontwikkelde zich tot de hoofdplaats van 
het Oversticht. Deventer was dan ook een belangrijk 
centrum voor religieuze hervorming.
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De VVV Deventer heeft een gloednieuwe trendy Deventer 
productlijn ontwikkeld. Een echte eyecatcher op je bureau of 
een handige gadget tijdens het sporten is de nieuwe Deventer 
Waterfles! Is de fles leeg? Dan kun je deze gemakkelijk vullen 
bij één van de openbare watertappunten in de stad. De fles 
neem je gemakkelijk mee in een mooie Deventer tas. En om het 
helemaal af te maken kun je er ook nog Deventer sokken bij 
aantrekken. Van Deventer Koek tot afbeelding van Deventer 
aan de wand; je vindt het bij de VVV Deventer.
VVV Deventer, Brink 89 of via www.deventerwebwinkel.nl 

• De Rose Winkel
Al sinds 1983 vind je unieke curiosa en brocante 
bij De Rose Winkel in de smalste winkelstraat van 
Deventer: De Spijkerboorsteeg. Zeer uitzonderlijk zijn 
de opgezette vlinders in stolpen en sieradendoosjes 
met vlinders.
Spijkerboorsteeg 5, www.derosewinkel.nl

• Die Kostall
Drie ondernemers, Rustique Garden, Butik Bagus 
en SosoCoco Store, laten je in een historische 
stadsboerderij in de Walstraat graag kennismaken 
met bijzondere woon- en lifestyle hebbedingen met 
een bohemian accent. 
Walstraat 60, www.facebook.com/diekostall/ 

• De Hipshop
Voor Dutch-Design en hippe hebbedingen ga je naar 
De Hipshop. Hier doe je altijd frisse ideeën op voor 
een mooi cadeau. Denk bijvoorbeeld aan de iconische, 
kleurrijke en minimalistische kerststal ontworpen door 
Floris Hovers. 
Brink 21, ingang winkel: Roggestraat, 
www.facebook.com/dehipshopdeventer/

• De Hoge Ramen
Vier historische panden, verbonden met een 
spannende kruip-door - sluip-door constructie, 
boordevol verrassende woonaccessoires, 
kadoartikelen, speelgoed en kleding. Van kitsch tot 
design.
Grote Overstraat 46-48-50, www.hoge-ramen.nl 

• Gewoon griet een verhaal voor thuis 
Mooie producten met een verhaal en tussen het 
shoppen door genieten van een kopje koffie met 
een stukje heerlijke taart. Met je aankoop steun je 
‘Grietsoogappeltjes’, een stichting die zich inzet voor 
een veilige toekomst voor kinderen in Afrika.
Engestraat 15, www.facebook.com/GewoonGriet/

• Wereldwinkel
Wereldwinkel Deventer is 50 jaar jong, nog 
springlevend en meegaand met de tijd. Het 
assortiment biedt voor elk wat wils en wat past er nou 
beter bij de kerstgedachte dan dat een cadeau in de 
feestmaand fairtrade is?
Nieuwstraat 56, www.wereldwinkeldeventer.nl

• Blikfang
Bij Blikfang koop je eigenzinnige producten die net 
even anders zijn dan de andere winkels in Deventer. 
Hier vind je 100% Scandinavisch design, van bekende 
merken en van opkomend talent.
Nieuwstraat 51, www.blikfang.nl

tip!
Doe dit jaar eens kunst cadeau!
Zoek jij een echt origineel cadeau voor jouw 
partner, familielid, vriend of vriendin, denk dan 
ook eens aan een mooi passend kunstzinnig 
cadeau. Exclusief, bijzonder en zeker niet altijd 
onbetaalbaar!

• CaroArtGallery
Kunstkado’s 
te koop voor 
een zacht 
prijsje. Laat je 
verrassen door 
de prachtig 
aangeklede 
en sfeervolle 
etalage van de 
galerie, geheel in 
kunstige kerststijl. 
Binnen staat de koffie klaar!
Golstraat 7, www.caroartgallery.com 

• Galerie DNA
Galerie met 
hedendaagse 
kunst. In 
december is de 
tentoonstelling 
met huiselijke 
schilderijen 
van Carla 
Nederbragt 
fijn om naar 
te kijken. De 
galerie leent 
zich bovendien 
uitstekend 
om een mooi 
kunstcadeau uit 
te zoeken. Loop 
eens binnen!
Golstraat 9, 
www.galeriedna.nl 

• Charles Niël
Bewonder de stillevens en portretten op de 
grens van schilderkunst en fotografie van 
Charles Niël in zijn kleinschalige galerie, Van 
stilleven naar stille nacht...
Kleine Overstraat 28, www.charlesniel.nl 

• Jurk en Kunst 
van Kaatje
Kunstenaar, 
colorist en 
schrijver 
Caroline 
Houthuyse 
ontvangt 
je graag in 
haar vrolijke 
galerie met 
uiteenlopende 
kunst, kunstcadeaus en vintage kleding.
Kleine overstraat 38, 
www.jurkenkunstvankaatje.nl 

• Brievenbuskunst
Bij Brievenbuskunst vind je betaalbare kunst 
van veelal lokale Deventer Kunstenaars, in het 
formaat dat het nog door de brievenbus past. 
Tekenkunst, fotografie, keramiek, schilderkunst 
en meer. Wie geef jij graag een uniek 
kunstwerk(je) kado?
Grote Kerkhof 30, www.brievenbuskunst.nl

De leukste cadeautjes voor de decembermaand
December: de maand van gezelligheid, lekker eten én cadeautjes. Maar waar scoor je nou leuke, originele 
cadeautjes? Wij struinden door de stad en selecteerden de leukste winkels waar je áltijd goed zit.

Geef Deventer eens cadeau!
Ben of ken jij een grote fan van Deventer? Dan is het 
natuurlijk hartstikke leuk om een echt Deventer cadeau 
te geven voor de aankomende feestdagen of gewoon als 
cadeautje tussendoor. 
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• Blanche
Bij Blanche tref je veel 
lekker warme truien en 
vesten, maar ook de 
trend van dit seizoen: 
Birkenstocks met bont. 
Heerlijk voor buiten en 
binnen!
Smedenstraat 24-26, 
www.facebook.com/blanchedeventer/ 

• Schräder Mode
Schräder Mode: al 
185 jaar een begrip 
in Deventer. In de 
gloednieuwe boutique 
zijn genoeg items voor de 
koude wintermaanden te 
vinden. Van warme truien 
en jassen tot mutsen en sjaals.
Lange Bisschopstraat 9, www.schradermode.nl 

• Dol-op-Wol
Geen kant-en-klare 
truien en pantoffels, 
maar wel gratis patronen 
om zelf warme pantoffels 
en truien te breien (en 
te vervilten). Wat is nou 
leuker dan in de donkere 
maanden lekker zelf 
op de bank aan de slag te gaan, met uiteindelijk een 
super hip resultaat!
Kleine Overstraat 6, www.dolopwol.nl 

• Colors of Ellen
Een winkel vol producten om je leven kleur te geven. 
Van warme wintersjaals en wollen omslagdoeken tot 
grand foulards en dekens van wol vervilt met zijde om 
in weg te kruipen op koude avonden.
Broederenstraat 23, www.colorsofellen.com 

• De Amaranth
Een winkel met 
stijlvolle, eerlijke, 
duurzame kleding, 
fair geproduceerd van 
echte textielvezels. Voor 
behaaglijk warme voeten 
kun je hier terecht voor 
fijne pantoffels van dikke 
gevilte wol, plantaardig 
geverfd. Volledig 
composteerbaar als ze 
echt versleten zijn. Hoe 
bijzonder is dat!
Nieuwstraat 81, 
www.deamaranth.nl

• Ohanna’s World
Dé plek voor de hoog gevoelige 
mens en NieuweTijdsKids. Naast 
kristallen, Crystal Light Sprays en 
nog veel meer, diverse sessies zoals 
uitpendelen op zielsniveau en/of 
energetische behandeling. 
Kleine Overstraat 77, 
www.ohannasworld.nl 

• Sundry Moves
Een Yoga lifestylewinkel en -studio 
met een breed assortiment (yoga) 
producten op natuurlijke basis 
en met een goed verhaal, o.a. 
yogakleding en -attributen, Yankee 
Candle geurkaarsen en meer.
Kleine Overstraat 51, 
www.sundrymoves.nl 

• Secrets of Life
De edelstenen winkel van Deventer! 
Al meer dan 20 jaar een begrip, 
met speciale schatten van over de 
hele wereld. Edelstenen, mineralen, 

fossielen, sieraden, Aziatische 
kunst en meer...
Vleeshouwerstraat 8, 
www.facebook.com/
SecretsofLifeNederland/ 

• Toen& Nu
Bijzonder winkeltje met diverse 
edelstenen met een specifieke 
werking, bijvoorbeeld: aarding, 
anti-straling, bescherming, 
geluk, hoog sensitiviteit, liefde en 
vruchtbaarheid. Tevens zoutlampen 
in diverse maten, uitvoeringen en 
kleuren. 
Broederenstraat 9, 
www.toen-ennu.nl 

• ZENZ Organic Hair
De eerste volledig organische 
kapsalon van Deventer. Bij ZENZ 
kom je niet alleen voor een nieuw 
kapsel, maar ook voor een moment 
voor jezelf. Met een uitgebreide 
hoofdmassage in een ruimte vol 

zuiverende planten en natuurlijke 
producten kom je helemaal tot rust. 
Broederenstraat 24, 
www.zenzdeventer.nl

• De Wonderkas
Kerstboom eruit, nieuwe planten 
erin. Voel de ontspannen sfeer met 
groene kamerplanten om je heen, 
die ook nog voor een gezonde lucht 
zorgen. Of het nu binnen of buiten 
is, het verzorgen van planten haalt 
je naar het hier en nu. 
Nieuwe Markt 14, 
www.dewonderkas.nl 

• COOS
Thuiswerken? Door buitenshuis te 
werken krijgt je thuis meer rust 
en ontspanning, omdat je je werk 
buiten de deur laat. Daarnaast heb 
je mensen om mee te sparren en 
te pauzeren aan de keukentafel, 
in plaats van te werken aan de 
keukentafel. Probeer het eens!
Brink 66, www.coosdeventer.nl

• Boekhandel Praamstra
Met 50.000 boeken onder één dak is Praamstra de 
boekentempel van Deventer. Ook een bijzondere plek 
voor exposities, boekpresentaties en lezingen.
Lange Bisschopstraat 1, 
www.boekhandelpraamstra.nl 

• Das Gute Ist Immer Da! 
Sfeervol, nostalgisch antiquariaat met een ruime 
collectie antiquarische en 2e-handsboeken: literatuur, 
biografieën, poëzie, geschiedenis en historische 
topografische schoolwandkaarten.
Kleine Overstraat 33, 
www.deventerantiquariaten.nl 

• De Kameleon
Antiquariaat ‘De Kameleon’ beschikt naast een 
algemeen aanbod boeken en prenten ook over een zeer 

uitgebreide collectie jeugdboeken en antiquarische 
oude boeken. 
Kleine Overstraat 81, 
www.kameleonboek.nl

• Boekhandel Broekhuis
Een vertrouwd 
adres voor de 
boekenliefhebber. 
Naast boeken is 
er een grootse 
collectie puzzels en 
spellen te vinden. De 
kinderboekenafdeling 
is een absolute must 
om te bezoeken!
Lange 
Bisschopstraat 7, 
www.boekhandelbroekhuis.nl

Kids tip!
Studio Pretletter
Kinderboekwinkel & Verhalenmaakplaats. Zoek een mooi prenten- of 
(voor)leesboek en nestel je tussen de kussens om fijn ongestoord te 
lezen. Of ga fijn aan de slag in de verhalenmaakplaats!
Deze winter ook (pret)letter pepernoten om zelf te scheppen, 
chocoladepretletters van Sjokolaa, vele sinterklaas- en kerst (prenten)
boeken, grote XL varianten van populaire zoekboeken en vanaf begin 
december het nieuwste prentenboek van Deventer illustrator Tirza 
Beekhuis. 
Smedenstraat 21, www.studiopretletter.nl 

Met een boek op de bank
Wil je het december feestgeruis even langs je heen laten gaan en kruip je liever met een boek op de bank? 
Deventer Boekenstad biedt voldoende plekken waar je terecht kunt voor een fijn boek!

Zen het nieuwe jaar in
Tijd om even bij te komen van alle hectiek van het jaar 2021. Start het nieuwe jaar heerlijk zen met een bezoek 
aan deze fijne winkeltjes en locaties. Hopelijk gaan we dan een wat relaxter nieuw jaar in met z’n allen!

Lekker warm 
de winter in!
Het wordt kouder, dus de kachel staat weer aan. Hoe 
houd jij jezelf lekker warm zonder jouw gasprijs al te 
hoog te laten oplopen? Bij de volgende winkels kun 
jij terecht voor een fijne warme trui, pantoffels en 
andere items waar je het warm van krijgt.

Vermijd drukte en kom gespreid winkelen



Brink 29 Deventer, theirishelk.nl, info@theirishelk.nl, 0570-835209

Every Monday

Endless Ribs
Enjoy endless Ribs for only 19,95

Every Wednesday

Beer & Burger
Enjoy a beef burger and a pint of beer for only 16,95

Reservation is 
appreciated!
Reservation is 
appreciated!
Reservation is Reservation is Reservation is Reservation is Reservation is Reservation is Reservation is Reservation is Reservation is Reservation is Reservation is 
appreciated!appreciated!appreciated!appreciated!appreciated!appreciated!appreciated!appreciated!appreciated!appreciated!appreciated!

Open 
7 days 
a week

Onbeperkt 
genieten 

Lekker samen 
eten, drinken en delen

29,50
Kinderen tot 12 jr. 12,50

Proeflokaal 'tOer 
Deventer

Brink 87
7411 BX Deventer

0570 597 950

Reserveer direct via onze 
website Proeflokaaltoer.nl

sushibyme.nl

Brink 35  Deventer     -    tel: 0570 611 992

Japanse Sushi & GrillJapanse Sushi & Grill

ma t/m wo 27,50 pp
do t/m zo   29,00 pp
kinderen tot 12 jaar 1,75 per levensjaar

Onbeperkt genieten van 
heerlijke Japanse sushi 

en grill gerechten

Reserveren

tel: 

(0570) 726 826

Jasmin’s 

Brink 79 

Deventer

jasmins.nl
Facebook:

@ jasminsdeventer

Intstagram:
jasmins.dventer

Reserveren Jasmin’s Facebook:

Alle platters worden bereid op Oosterse wijze 
met verschillende warme en koude gerechten.Platters 

 vanaf 24,50 p.p.
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• Museum Geert Groote Huis
Thomas a Kempis: Een monnik van 
toen als influencer van nu. Het is 550 
jaar geleden dat Thomas a Kempis 
overleed, daarom eert Museum Geert 
Groote Huis deze voormalig inwoner 
van Deventer in een expositie. Maak 
kennis met een aantal thema’s die 
belangrijk waren in het leven van 
Thomas a Kempis en die ook nu nog tot 
onze verbeelding spreken. Er wordt een 
bijzondere boekenselectie getoond, die 
meer laat zien van het gedachtegoed 
van Thomas a Kempis. Daarnaast geven 
hedendaagse Deventer kunstenaars 
een inspirerende kijk op de invloed van 
Thomas a Kempis op onze tijd.
Lamme van Dieseplein 4, 
www.geertgrootehuis.nl 

• Museum De Waag
Al ruim 100 jaar is in dit imposante 
gebouw een museum gevestigd, met 
deze winter 3 tentoonstellingen: 
-  Face it is een nieuwe tentoonstelling 

met verhalen van LHBTIQ+’ers uit 
Deventer. Aanleiding vormt het 
50-jarig bestaan van COC Deventer.

-  Deventer Topstukken toont 
verschillende topstukken van landelijk 
bekende faam. 

-  Deventer Geschiedenis is de vaste 
opstelling in het museum en geeft 
in vogelvlucht een overzicht van de 
geschiedenis van de stad.

Museum De Waag, Brink 56, 
www.museumdewaag.nl 

• 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 alvast kennis met de 
Nederlandse Nul-beweging. 
EICAS Preview, Polstraat 6, www.eicas.nl

• Charles Dickens Kabinet
Bezoek het Charles Dickens Kabinet in 
de voormalige Vrouwengevangenis in 
de Walstraat en maak kennis met het 
leven en werk van Charles Dickens.
In dit kleinschalige museum zijn talrijke 
boeken, waaronder enkele eerste 
drukken, prenten, fraaie kostuums 
en beeldjes van Dickens karakters 
te zien en een tafel gedekt met 
Dickens servies. In de bibliotheek kan 
je de meest bijzondere uitgaven en 
knipselmappen van en over Charles 
Dickens inkijken.
Walstraat 20, www.dickensfestijn.nl/
het-charles-dickens-kabinet/ 

• Ruimtebeleving bij het Kunstenlab 
Deventer kunstenaar Ronald de Ceuster 
creëert een installatie, die opgaat in de 
projectruimte. Op deze manier worden 
de materialen, die afkomstig zijn van 
van Roto Smeets, een onderdeel van 
de ruimte. De voorwerpen worden 
samen een compositie; een deel van het 
beeld wordt ingezet als loopvlak voor 
bezoekers. Een andere impuls aan de 
ruimtebeleving ontstaat door een korte 
video met soundtrack van Diederik de 
Ceuster. 
Havenplein 20, www.kunstenlab.nl 

In december valt er genoeg te lachen in 
het theater van MIMIK met o.a. Paulien 
Cornelisse, Stefano Keizers en Martijn 
Kardol. Ook kun je heerlijk wegdromen 
bij de muzikale theatervoorstelling van 
Izaline Calister en Thijs Borsten vol met 
Nederlandse en Antilliaanse liedjes. Of 
laat je ontroeren door Saman Amini, 
een show vol verhalen en scherpe 
observaties over Saman’s persoonlijke 
reis naar het ‘Nederlanderschap’. 

Liever ontspannen naar de film? Plof 
lekker neer in één van de vier filmzalen 
in MIMIK en geniet van de nieuwste 
films en documentaires. 

Lekker eten voorafgaand aan de 
voorstelling of een wijntje drinken na 
afloop? Je bent van harte welkom in 
Café Hier & bar DAAR bij MIMIK.  
Achter de Muren Vispoort 8-10, 
www.mimik.nl

Met namen als Claw Boys Claw, 
Paceshifters en Dool en meer komen de 
rockliefhebbers ruimschoots aan hun 
trekken. Ook voor fans van rootsmuziek, 
pop of singer-songwriters is er veel 
keuze met o.a. Karsu, Dubioza kolektiv, 

The Courettes en De Likt. Ook 2022 
begint goed met optredens van Thank 
God it’s Donna (Summer), Villagers en 
Spinvis.
Bagijnenstraat 9, 
www.burgerweeshuis.nl

Tips voor een bezoek aan de 
Schouwburg: De Alex Klaasen Revue 
zorgt met ‘Snowponies’ voor hét 
medicijn om de donkere dagen voor 
kerst door te komen in een voorstelling 
vol met hilarische sketches en muzikale 
hoogtepunten. Of traditioneel rond 
kerst met het hele gezin genieten van 
de magische balletvoorstelling ‘De 
Notenkraker’ van het Charkov City 
Opera & Ballet. 
Alle decemberdrukte van je afschudden 
en je weer helemaal opladen voor een 
knallend nieuw jaar doe je met stevige 
rockmuziek bij de ‘Rocky Horror Show’. 
Een hysterische parodie op de klassieke 
science fiction- en B-horrorfilms, die 
ook staat voor diversiteit en waarbij 
iedereen mee mag doen en alles weer 
een keer mag. Een absolute must-see! 
Leeuwenbrug 2, 
www.deventerschouwburg.nl

Kids tip!
Speelgoedmuseum Deventer
Het Speelgoedmuseum is geheel 
vernieuwd en is nu het meest 
speelse museum van Nederland! 
Van traditioneel kindermuseum met 
vitrines vol speelgoed is het museum 
doorgegroeid naar een interactief 
familiemuseum over de spelende 
mens. Uitdagende challenges 
doen op de mooiste plekjes van 
de Deventer binnenstad? Dat kan 
vanaf nu met de buitenspeelroute. 
Haal een Avonturenzak op in het 
Speelgoedmuseum, ga op avontuur 
en doe in de buitenlucht leuke 
oude en nieuwe spelletjes. Plezier 
gegarandeerd!
Brink 47, 
www.hetspeelgoedmuseum.nl

MIMIK viert de feestdagen
Natuurlijk laat MIMIK the most wonderful time of the year niet zomaar 
voorbijgaan. Ontdek het theaterprogramma en geniet van mooie voorstellingen.

It’s showtime 
in de Deventer Schouwburg
Waar is het nou fijner in de koude, donkere wintermaanden dan in het theater? 
Samen beleven, verwonderen, onbezorgd lachen en vooral 100% genieten.

Bomvol najaarsprogramma 
in het Burgerweeshuis
Na een zomer vol muziek in de binnentuin en klein programma in de concertzaal, 
staat het Burgerweeshuis te trappelen om er een heel mooi najaar van te 
maken. Het programma voor het najaar staat bomvol met nieuwe en uitgestelde 
concerten en ook de clubavonden gaan met een aangepast tijdschema gewoon 
door.

Interessante musea

Doorgang van evenementen vindt plaats onder 
voorbehoud van maatregelen van de Rijksoverheid.



  Overwaarde  in uw huis benutten?
Bespreek met ons uw    kansen!  
   Kijk op hypotheker.nl of loop binnen voor een afspraak 

 voor leuke dingen? 

 Geld overhouden... 

 Deventer,  Pikeursbaan 1,  (0570) 611 009 
   Raalte,  Schoolstraat 16,  (0572) 701 000 
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• Interactieve kerststal Broederenkerk
Vrijdag 10 december  
t/m zondag 9 januari
Bewonder niet zo maar een kerststal, 
maar een grootse interactieve kerststal 
in de Broederenkerk. Hier wordt het 
verhaal ‘Op weg naar de stal’ uitgebeeld 
in tal van diorama’s en loop je dus 
letterlijk door het verhaal. Een echt 
gezinsuitje, want je kan namelijk zelf 
een aantal zaken in werking zetten. 
Open de huisjes in Nazareth, blaas het 
kampvuurtje aan voor de herders of zet 
figuren in beweging: alles met een druk 
op de knop.
Open: dagelijks 11.00-16.30 uur,  
1e en 2e kerstdag: 13.30-16.00 uur.  
1 januari gesloten.
Entree: gratis
Broederenkerk, Broederenstraat 18, 
www.heiligeleuinus.nl/kerststal

• Herdertjestocht 
Zaterdag 18 december,  
18.00-20.00 uur
Een bijzonder sfeervol evenement 
waarbij kinderen en volwassenen met 
lampjes of lampionnen door Bathmen 
wandelen langs diverse taferelen uit 
het bekende kerstverhaal. De taferelen 
worden uitgebeeld met behulp van 
toneel, zang en muziek. Eindpunt is de 
stal met kribbe omringd door dieren.
Start: Cultuurhuus Braakhekke, 
Schoolstraat 8 in Bathmen, 
www.bathmen.nl

• Kerst in de Koepel
Zondagmiddag 19 december, 
13.00-16.00 uur
Een sfeervol winters programma 
met kerst, kunst & muziek voor het 
héle gezin. Op meerdere plekken in 
het Worpplantsoen valt van alles te 
beleven. Muziek en optredens in de 
muziekkoepel, vuurpotten en sfeervolle 
kraampjes met warme drankjes en 
winterse lekkernijen. Colorful Circle 
voor kinderen, Midwinterhoornblazers, 
dansgroepen en exposities. Het 
oudste stadspark van Nederland 
wordt omgetoverd tot een Winters 
Wonderland.
Worpplantsoen, 
www.muziekkoepelneringbogel.nl 

Kerst: De fijnste tijd van het jaar!

Omarm het warme, romantische gevoel 
in de binnenstad van Deventer en 
wandel door de sfeervol aangeklede 
straten en langs metershoge verplichte 
kerstbomen op de verschillende 
stadspleinen. Je wordt ondergedompeld 
in de kerstsfeer. Bewonder de enorme 

lichtobjecten die je leiden langs 
verschillende mooie plekjes in de stad. 

Verken dan meteen het Bergkwartier, 
want in dit gedeelte van de stad 
kan je je kersthart ophalen in de rijk 
aangeklede straten.

Lichtjesroutes in Deventer
Mariah Careys stem klinkt alweer luid door de speakers en dat is het moment 
waarop je weet: de kerstperiode is in aantocht. De heerlijke tijd van het ontsteken 
van kaarsjes, veel teveel eten, gezellig samenzijn met dierbaren, het geven van 
cadeautjes en natuurlijk twinkelende lichtjes overal!

• Kerstmarkt Lamme van Dieseplein
Zaterdag 11 december, 10.00-17.00 uur
Hier wil je bij zijn: een fraai verlicht plein, 
die een sprookjesachtig decor vormt 
voor een gevarieerde kerstmarkt op het 
Lamme van Dieseplein en de Pontsteeg. 
De finishing touch wordt verzorgd door 
het koor: ‘Vocal Time’, zij zullen een 
geweldig kerstconcert geven.

• Kerstmarkt Diepenveen
Zaterdag 11 december, 15.00-19.00 uur
Ook in Diepenveen kan je fijn struinen 
over een kerstmarkt. Struin langs 
de kraampjes en vind je mooiste 
kerstschatten terwijl je op de 
achtergrond fijne kerstsongs hoort.
Kerkplein in Diepenveen, 
www.facebook.com/
kerkpleindiepenveen/ 

• Kerstpost
Zaterdag 11 december, 10.00-16.00 uur 
Maak kennis met diverse lokale 
voedselproducenten en doe alvast 
ideeën op voor jouw kerstdiner. 
Tussendoor schuif je aan in het 
Kasrestaurant van Buitenpost voor een 
warm hapje en drankje.
Buitenpost, Rijksstraatweg 17-a  
in Twello, 
www.bijbuitenpost.nl 

• Kerstmarkt Lebuinuskerk
Donderdag 9 t/m zondag 12 december
De grootste en sfeervolste overdekte 
kerstmarkt van Nederland. Je vindt er 
hoogwaardige spullen, decoratie en 
kleding voor de kerst maar ook voor al 
die andere winterse avonden.
Lebuinuskerk, Grote Kerkhof 38, 
www.facebook.com/
KerstmarktLebuinuskerk/

• Kerstmarkt op de Oorsprong
Zondag 19 december, 11:00-17:00 uur
Hier vind je ambachtelijke 
streekproducten voor de lekkerste, 
winterse maaltijden en ook voor andere 
(streek)producten kan je hier terecht. 
Een heerlijke markt in de aanloop naar 
Kerst. 
De Oorsprong, Spanjaardsdijk 68b  
in Schalkhaar, 
www.nieuweoorsprong.nl

Kerstmarkten
Kerst kan toch niet vroeg genoeg 
beginnen? Dompel je vast onder 
in de heerlijke kerstsfeer door een 
kerstmarkt te bezoeken. Drink een 
warme choco of glühwein en sla gelijk 
je kerstproducten in. Van etenswaren 
tot aankleding van de kersttafel: je 
vind het altijd op een kerstmarkt, 
gewoon bij jou in de buurt!

Rob van der Laan

Kerstevenementen

Doorgang van evenementen vindt plaats onder voorbehoud van maatregelen van de Rijksoverheid.



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

U vindt ons in Deventer oost (tegenover sportcentrum De Scheg)

Wij zijn er  
 voor u!
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• De Bagatelle
Bij de Bagatelle in Mariënheem 
kan je smullen van de heerlijkste 
gerechten. De koks bereiden je 
diner met verse producten, die 
zoveel mogelijk uit de streek 
worden gehaald. www.bagatelle.nl  

• De Heeren van Dorth
Bij De Heeren van Dorth in 
Bathmen kan je perfect vertoeven 
voor een heerlijke lunch of diner. 
Voor de vleesgerechten komt het 
vlees o.a. van varkenshouderij 
Piggy’s Palace. Geen 
vleesliefhebber? Er zijn voldoende 
vis- of vega-opties! 
www.deheerenvandorth.nl 

• Restaurant Loo
Schuif hier aan voor een gezellig, 
romantisch of een luxe diner, of 
ga all-in met ons chef’s table 
arrangement. De gerechten 
zijn altijd puur, met gebruik van 
streekproducten en met liefde 
bereid. www.restaurantloo.nl 

• De Koerkamp
In de bosrijke omgeving van Lettele 
vind je De Koerkamp, een café met 

gemoedelijke eetkamer. Wat is er 
nou fijner dan eerst een stevige 
wandeling door het bos te maken 
om vervolgens je lege maag te 
vullen met een heerlijk diner. 
www.dekoerkamp.nl 

• Brasserie Zonnig
Waar de naam een ietwat zomerse 
indruk geeft, kan je ook zeker in de 
winter goed terecht bij Brasserie 
Zonnig in Diepenveen. In deze 
(familie)vriendelijke brasserie kun 
je heerlijk dineren met de lekkerste 
gerechten van dit seizoen. 
www.brasseriezonnig.nl 

• Restaurant De Kruidentuin
Houd jij van bourgondisch dineren? 
Dan is restaurant van Gasterij De 
Kruidentuin in Mariënheem zeker 
het bezoeken waard. Smaakvol 
dineren in een sfeervolle ambiance, 
heerlijk! www.dekruidentuin.nl 

• Hotel Gaia
Het is altijd leuk om je tijdens 
het diner te laten verrassen met 
bijzondere gerechten. Dit kan 
perfect bij Hotel Gaia, waar er 
vaak voor een nèt iets exotischere 

kaart wordt gekozen. Aan lekker 
excentriek eten geen tekort! 
www.hotelgaia.nl 

• Brasserie Pa & Ma
Als kerst voor jou niet vroeg 
genoeg kan beginnen heb je bij 
brasserie Pa & Ma geluk! Vanaf 
het begin van de maand december 
hult de brasserie in Schalkhaar 
zich namelijk al helemaal in de 
kerstsferen. 
www.brasseriepaenma.nl 

• Kasrestaurant Buitenpost
Wat ’s ochtends wordt geoogst, 
wordt bij Buitenpost in Twello vaak 
nog diezelfde avond op jouw bord 
geserveerd. Andere producten 
komen van lokale ondernemers die 
ook staan voor duurzaamheid en 
ambacht. www.bijbuitenpost.nl 

• ’t Hof van Colmschate
Geniet van heerlijke gerechten 
aangepast op het seizoen. De 
producten komen uit de regio, 
zoals gekruide spareribs van 
varkenshouderij Piggy’s Palace of 
tournedos van rundveeboerderij De 
Ossekop. www.hofvancolmschate.nl

Een heerlijk (kerst)diner buiten de stad
Waar de een het heerlijk vindt om dagen bezig te zijn met het (voor-)bereiden van een kerstdiner, wordt de 
ander liever helemaal verzorgd tijdens de kerst. Laat jij je ook graag lekker verwennen met kerst?  
Hierbij 10 goede tips om uit eten te gaan tijdens de kerst in de dorpen rondom Deventer.

• Beeldentuin Mariënheem
Midden in Salland vind 
je de op 3 hectare 
aangelegde beeldentuin 
Mariënheem. Geniet 
in de parkachtige tuin 
van de tentoongestelde 
objecten.
Nijverdalseweg 20 in Mariënheem, 
www.beeldentuinmarienheem.nl 

• Amerikaans Motorfietsmuseum
Gek van alles op wielen? Dit museum heeft een  
ruime collectie motorfietsen van begin 1900  
tot aan de jaren ’80.
Zwolsestraat 63c in Raalte, www.ammh.nl 

• Klompenatelier Dijkman
Klompen maken suf? 
Echt niet! Treed binnen 
bij Dijkman Klompen 
Atelier. Een wereld 
waarin ambacht, kunst, 
humor en avontuur 
samenkomen.
Lemelerweg 22 in Luttenberg, www.klompen.nl 

• Museum Laarman
In de wereld achter ons voedsel ontdek je hoe en waar 
alle lekkere dingen van je dagelijkse maaltijd ontstaan. 
Reis mee van bord naar boer.
Butzelaarstraat in Luttenberg, www.delaarman.nl 

• Memory Vrijheidmuseum
Krijg inzicht in wat 
soldaten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 
hebben doorstaan en 
waarom vrijeid zo’n groot 
goed is.
Grotestraat 13 in 
Nijverdal, www.memorymuseum.nl

Kids tip!
Kinderboerderij Dondertman
Kinderboerderij Dondertman is veel meer dan 
alleen een kinderboerderij. Hier heb je uren 
plezier! In de knuffelwei mag je tussen de geiten 
en schapen lopen en kun je de dieren voeren.  
In Cato’s Knuffelhuis mag je jonge konijnen en 
cavia’s oppakken en aaien. Naast de vele dieren 
is er een enorme buitenspeeltuin en skelterbaan. 
Als het weer iets minder is kun je lekker binnen 
spelen in de speelkelder.
Meester Bosweg 5 in Holten, 
www.kb-dondertman.nl

Sallandse musea
Salland beschikt niet alleen over een afwisselend 
landschap, ook de musea in Salland zijn uiteenlopend. 
Van modern realisme tot motorfietsen. 

De gedetailleerde kaart toont alle fiets- en 
wandelpaden langs de IJssel. 18 gemarkeerde fiets-, 
wandel- en MTB-routes wijzen je de weg door het 
prachtige rivierenlandschap met uiterwaarden, 
bossen en natuurreservaten. Daarnaast staan er 

twee autoroutes op de kaart, fijn voor in de koudere 
wintermaanden!

De kaart is voor € 9,95 te koop bij de VVV Deventer 
(Brink 89) en via www.deventerwebwinkel.nl

Recreëren langs de IJssel
Met ‘Recreatiekaart De IJssel’ zet je gemakkelijk de eerste stap om op pad te gaan langs de mooiste rivier van 
Nederland. 

De E-Chopper is 100% elektrisch en 
gemakkelijk in gebruik. De E-Chopper 
rijdt 25 km per uur en is toegestaan 
op fietspaden. Lekker gemakkelijk 
en ontspannen achter het stuur voor 
korte en langere ritten. Er zijn diverse 
routes beschikbaar.
Boxbergerweg 50, www.gogorent.nl 

Op verkenning met een E-Chopper
Wil jij het buitengebied van Deventer 
op een unieke manier verkennen? 
Huur dan eens een hippe E-Chopper 
bij Gogo Rent! 



MEER INFO: BOREELDEVENTER.NL

WINKELCENTRUM

Kom naar Boreel en vul je wenskaartje 
in en hang het in de boom.
Extra koopavond op 19 december. 
Met muziek op het plein en koek en sopie.

Van 
8 december 

t/m 
19 december

KERST IN BOREEL
DOE EEN WENS!
December vier je

op de Boreel


