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Kijken, kijken èn kopen!
Een dagje shoppen? Struin lekker rond door de smalle
straten in Deventer en wandel binnen bij de vele eigenzinnige
en bijzondere winkels en galeries, van hip & trendy tot
nostalgisch. In de kleine oude straten en op de gezellige
stadspleinen ontdek je bovendien verrassende plekken voor
de nodige versnaperingen tussendoor.
Bij de VVV Deventer in het Penninckshuis, Brink 89, is de
wandelroute langs galeries en unieke winkeltjes verkrijgbaar,
hierin tref je ruim 75 kleinschalige en eigenzinnige winkeltjes.
www.deventer.info/winkelen

Tip!
We kunnen het niet laten
om twee tips inéén te geven:
Blikfang en De Wonderkas,
een bezoek aan deze winkels
is namelijk uitstekend te
combineren! Bij Blikfang
(Nieuwstraat 51) vind

je woninginrichting
en accessoires met
Scandinavisch design. En als
je dan toch je huis opnieuw
hebt ingericht of aangekleed,
dan kun je dit mooi afmaken
met de planten van De
Wonderkas (Nieuwe Markt
14). Haal buiten naar binnen,
groen je dag en ontstress!

10x duurzaam
shoppen in Deventer
Wil jij duurzaam shoppen? Wat is dat nou
eigenlijk? Je winkelt duurzaam als je dingen koopt
met een lage voetafdruk.
Door duurzaam te winkelen draag jij bij aan een
wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht
in solidariteit met mens, milieu en toekomstige
generaties.
Van milieuvriendelijke meubels tot dierproefvrije
cosmetica, kleding van natuurlijke en/of
gerecyclede materialen en soms een
indrukwekkende tweedehands schat.
•

•

•

Drogisterij De Kruidnagel, Walstraat 19,
www.dekruidnagel.nl
Authentieke, gespecialiseerde drogisterij.
Speelgoedwinkel Speel je Wijs, Walstraat 40,
www.speeljewijs.nu
Duurzaam houten speelgoed en
knutselartikelen.
Flotte Conceptstore, Grote Overstraat 77,
www.flotte.nl
Lifestyle, interieur en vintage mode.

Typisch Deventer

•

•

•

•

•

•

•

100% Jezelf, Grote Overstraat 12,
www.100procentjezelf.nl
Kleding, retro woonaccessoires, sieraden en
cadeaus.
De Ontmoeting, Nieuwstraat 19-21,
www.deontmoeting-deventer.nl
Unieke mix van inloophuis, verkoop 2e hands
kleding en kledingbank.
Wereldwinkel, Nieuwstraat 56,
www.wereldwinkeldeventer.nl
Unieke cadeaus, gemaakt met respect voor
mens en milieu.
De Amaranth, Nieuwstraat 81,
www.deamaranth.nl
Duurzame, ecologische mode.
Gewoon Griet, Engestraat 15,
www.facebook.com/gewoongriet
Handgemaakte, kleurrijke kleding en
woonaccessoires. Tevens lunchcafé.
Jeppe Mixstore, Broederenstraat 45,
www.jeppe.shop
Duurzame en lokale cadeaus, voor jezelf of om
te geven.
Rare & More, Bergsingel 4,
www.rareandmore.nl
Jaren ’60 en ’70 meubels, boeken, vinyl, mode
Zomerkran
en fietsen.
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Dit is een uitgav
in samenwerking

•

Kaashandel De Brink, Brink 2,
www.kaashandel-debrink.nl
Dé kaasspeciaalzaak van Deventer. Maar
liefst 6x benoemd tot Nederlands beste
Kaasspeciaalzaak.

•

Visser Slaapcomfort, Bergstraat 3,
www.visserslaapcomfort.nl
Al meer dan 100 jaar een wakkere kijk op goed
en comfortabel slapen.

•

Deventer Borstelwinkel, Menstraat 7,
www.deventerborstelwinkel.nl
De oudste en meest bijzondere winkel van
Deventer!

•

Schräder Mode, Lange Bisschopstraat 9,
www.schradermode.nl
Al ruim 185 jaar het beste adres voor
eigentijdse mode.

Colofon

•

Zomer 2022 ...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.
Fotocredits voorpagina: NBTC
Redactie en fotografie: St. Deventer Marketing

Boekhandel Praamstra, Lange Bisschopstr. 1,
www.boekhandelpraamstra.nl
Met 50.000 boeken onder één dak is
Praamstra dé boekentempel van Deventer.

•

Juwelier A.P. Dijk & Zn., Nieuwstraat 47-49,
www.juwelierdijk.nl
Sinds 1920 voorziet Juwelier Dijk hun klanten
van de mooiste sieraden en horloges.

Kids tip!
Zoek een fijn plekje bij
kinderboekenwinkel
Studio Pretletter
(Smedenstraat 21),
nestel jezelf tussen
de grote zitkussens
en neem even de
tijd om ongestoord
te lezen. Heb jij veel
fantasie? Ga dan
fijn aan de slag in de
verhalenmaakplaats.

Bij welke winkels kun je nou terecht voor typisch
Deventer producten of welke winkels zijn niet weg
te denken uit het Deventer straatbeeld vanwege
hun ruim 100-jarige aanwezigheid? Nou, deze:
•

•

Talamini, Brink 103,
www.talamini.nl
Waan je in Italië in deze
grootste ijssalon ter
wereld. Al sinds 1933
een begrip in Deventer.
Deventer Koekwinkel, Brink 84,
www.deventerkoekwinkel.nl
Nergens is de link tussen een lekkernij en een
stad zo aanwezig als in Deventer. Kom verse
koek proeven in de Deventer Koekwinkel!

Sinds maart 2021 is Boekenstad Deventer een boekhandel rijker.
Sinds maart 2021 is Boekenstad Deventer een boekhandel rijker.
600 m2 in hartje Deventer met ruime collecties, waaronder Engelse
600 m2 in hartje
met ruime collecties,
waaronder Engelse
fictie Deventer
met een jeugdafdeling
en spellenhoek.
fictie met een jeugdafdeling en spellenhoek.
Lange Bisschopstraat 7, Deventer
Lange
Bisschopstraat 7, Deventer
www.boekhandelbroekhuis.nl
www.boekhandelbroekhuis.nl
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De dichtstbijzijnde én voordeligste
parkeergarage van Deventer

Een
Een
warm welkom bij de Centrumgarage! wa
E
E

In het centrum van
Deventer
24/7 In
Open
Centrumgarage
Deventer
Oplaadpunten
In het
centrum van Deventer
24/7
Open
het
Oplaadpunten
cent
Centrumgarage

Centrumgarage
Op de Keizer 1 - 7411 TC Deventer
Op de Keizer 1
0570 - 616 099
7411 TC Deventer
www.centrumgaragedeventer.nl
0570
- 616 099
Meer weten over de laatste acties? Volg ons op Facebook!
www.centrumgaragedeventer.nl

markten
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Extra bijzondere markten:

Deventer, marktstad van
oudsher
Al in de vroege middeleeuwen was er sprake van markthandel
in de Hanzestad. Naast de dagelijkse markten waren er ook
grote jaarmarkten, die soms wel twee weken duurden! De
markt en Deventer horen dan ook bij elkaar, al eeuwen!
De middeleeuwse handelsgeest is ook vandaag de dag terug
te vinden op de vele markten die Deventer rijk is.
De Deventer warenmarkt is dé plek om gezellig en goedkoop
boodschappen te doen. Je vindt er alles wat je nodig hebt,
van seizoensproducten tot unieke specialiteiten, handig
bij elkaar op één centrale plek. Van dinsdag tot en met
donderdag zijn er wijkmarkten en op vrijdag
(08.00-13.00 uur) en zaterdag (08.00-17.00 uur) is er markt
op stadsplein de Brink.
www.deventer.info/markten

Zeldzaam Mooi Markt
• Zondag 17 juli
Geniet van een fijne ontspannen sfeer in het Worpplantsoen tijdens deze markt met (h)eerlijke en
originele handgemaakte producten, omlijst door fijne muziek en ruim 10 bijzondere foodtrucks. Niet
alledaags, maar zo bijzonder! www.zeldzaammooi.com/evenementen

La Grande Zomerbrocante
• Zondag 24 juli & zondag 4 september
Op deze intieme en sfeervolle Franse antiekmarkten meanderen de kramen over stadsplein de Brink
omgeven door lommerrijke terrassen. Het is weer heerlijk struinen, pluk-de-dag!
www.facebook.com/brocanteaandeijssel
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Platenbeurs Lamme van Dieseplein
• Zaterdag 6 augustus
Ruim 20 stands vol LP’s, Singles en CD’s met de beste muziek. Klaar met struinen in de overvolle bakken?
Deventer is een echte muziekstad met 6 platenwinkels, dus kijk vooral nog even verder!
Zomerkran
•
Musica More (Kleine Overstraat 50)
Dit is een uitgav
•
Bep Dylan (Grote Overstraat 60)
in samenwerking
•
Walk In (Proosdijpassage 5)
•
Plato (Lange Bisschopstraat 14)
•
Variaworld (Kleine Overstraat 8)
•
De Kleine Varia (Kleine Overstraat 3)

Deventer Boekenmarkt
• Zondag 7 augustus
In augustus verwelkomen wij als
vanouds weer vele boekenfans
en boekenhandelaren voor de
grootste boekenmarkt van
Europa. Ruim 500 boekenkramen
vormen een lint van kijk- en
snuffelplezier.
www.deventerboekenmarkt.nl

Deventer (H)eerlijke Hanzemarkt
• Zaterdag 27 augustus, 24 september, 29 oktober & 26 november
Maak kennis met producenten uit de regio, met authentieke, pure, eerlijke en met veel kennis en ervaring
van hun gemaakte producten. Hier kun je zien, voelen, ruiken en ervaren wat het echte Salland is!
www.deventer-heerlijke-hanzemarkt.nl

Bathmense Kunstmarkt
• Zaterdag 3 september
Deze veelzijdige kunstmarkt met 85 kramen is dé ontmoetingsplaats voor kunstenaars en
kunstliefhebbers uit binnen- en buitenland. Bewonder een grote collectie kunstwerken en kom direct in
contact met de kunstenaars.
www.kunstmarktbathmen.nl

Fijne zomer
in en om Bathmen!

Bezoek de groenste
winkel van
Deventer!
Planten, stekjes, potten
en unieke kadoos.

www.bathmen.nl
www.cultuurhuusbraakhekke.nl

stichting bathmen promotie
Nieuwe Markt 14 Deventer - www.dewonderkas.nl

eten & drinken
Deventer a la playa?

Een zacht briesje door je haren, zicht op het water en in een heerlijke
vakantiestemming. Voor dat verrukkelijke strandgevoel hoef je echt niet ver weg.
Je vindt het gewoon in Deventer!
•

•

•

•

Bass in de Jachthaven, Rembrandtkade 195, www.bassdeventer.nl
Een bijzondere en hippe plek in de jachthaven, waar je fijn kunt ontbijten,
lunchen, borrelen en dineren.
Meadow, Bolwerksweg 11,
www.meadow-deventer.nl
Strijk neer op het
stadsstrand, met uitzicht
op de skyline van Deventer.
Geniet ondertussen van
allerlei lekkere streetfood
gerechten.
Valencia, Scheepvaartstraat
13, www.valenciadeventer.nl
Internationale allure in het
Havenkwartier. Bij Valencia
serveren ze heerlijke
mediterrane gerechten om met elkaar te delen.
De Zwarte Silo, Zuiderzeestraat 2, www.zwartesilo.nl
Dokwerkers verrichtten hier noeste arbeid in het verleden, nu is het echter een
plek voor ontspanning. Neem plaats op het heerlijke bootterras!
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Goed zoeken! 8x de fijnste
terrastuinen van Deventer
Wil jij fijn buiten lunchen of dineren, maar dan niet op een druk stadsplein? In
Deventer zijn meerdere oases van rust te vinden, waarbij een horecagelegenheid
een verborgen binnentuin heeft omgetoverd tot een sfeervol terras.
•

’t Arsenaal, Nieuwe Markt 33-34, www.restaurantarsenaal.nl
Vier het leven en laat je culinair verrassen op deze unieke locatie.

Vroege vogel? Tijd voor een lekker
ontbijt!
Vroeg wakker en even ontsnappen uit
huis? Ga lekker de stad in! De winkels
zijn dan misschien nog niet open, maar
je kunt al wel smullen van een goed
ontbijt.
•

Parkcafé Mees, Stationsstraat 2,
www.meesdeventer.nl
Ontbijten in het groen? Bij Mees op
het Vogeleiland is het love at first
bite.

•

•

•

•

Boutique
Hotel Finch,
Keizerstraat 20,
www.hotelfinch.nl
Neem plaats
in Finch’s Bar
voor een heerlijk
uitgebreid ontbijt,
al vanaf 7:00 uur.
Sjampetter, Brink
81,
www.sjampetter.nl
Van uitgebreid klassiek ontbijt tot
vegan Açai Bowl, mmmmmh!
Groote Poot, Grote Poot 12,
www.grootepoot.nl
Een echt bakkersontbijt voor de
grote lekkerbek!
Betti In Het Huis Van Deventer,
Grote Kerkhof 5,
www.bettiinhethuisvandeventer.nl
Hier kun je de dag goed beginnen
met een glorieus Betti ontbijt.

Tip!
De Oorsprong,
Bij Schalkhaar ligt De Oorsprong,
een centrum voor ambachtelijke
streekproducten. Het complex omvat
o.a. restaurant Brasserie Pa & Ma, met
lokale en dagverse gerechten op het
menu. Daarnaast is er een kaasmakerij,
bakkerij, brouwerij en verschillende
andere werkplaatsen. Ook is er een
winkel, waar op vrijdag en zaterdag
lokale ambachtelijke producten te koop
zijn en kun je een bezoekje brengen aan
de permacultuurtuin.
www.nieuweoorsprong.nl

Kids tip!
Wat is er nou leuker dan een tosti eten op een schommel?! Bij Happy Tosti
bestel je klassieke tosti’s met kaas, maar ook zoete tosti’s en ware smaak
explosies door de uitbundige smaakcombinaties. Dat is nog eens lekker! Een
keer iets anders proberen dan een tosti of panini? Heb jij de quesadilla al
eens geprobeerd? Bij Happy Tosti wordt alles gemaakt en geserveerd door
medewerkers met een arbeidsbeperking. www.happytosti.nl

•
•

•
•
•
•
•
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Chez Antoinette, Roggestraat 12, www.chezantoinette.nl
Laat de Portugese keuken je smaken in de fijne binnentuin van Chez.
Tea-Rose, Walstraat 20, www.tearose.nl
Aan een klein hofje in de pittoreske Walstraat geniet je van meesterlijke high
tea’s.
Talamini, Brink 103, www.talamini.nl
Een fenomeen in Deventer: de Italiaanse stadstuin van ijssalon Talamini.
Bro Lunch & Borrel, Grote Overstraat 29, www.brodeventer.nl
Heerlijk chillen tussen middeleeuwse stadsmuren.
De Expeditie, Smedenstraat 9, www.htdeexpeditie.nl
Werelds genieten voor een aangename prijs.
Restaurant Huis Vermeer, Grote Kerkhof 9, www.hotelhuisvermeer.nl
The place to be voor een ultieme culiniaire beleving.
Zomerkran
Betti In Het Huis Van Deventer, Grote Kerkhof 5,
Dit is een uitgav
www.bettiinhethuisvandeventer.nl
in samenwerking
Een kunstzinnige hotspot om heerlijk te lunchen en borrelen.

Deventers eigen stadsbier
DAVO brouwt sinds 2012 lekkere
speciaal bieren in Deventer. Zo lekker
zelfs dat de makers er nog dagelijks
voor aan de bar schuiven. De bieren van
DAVO blijven dan ook niet onopgemerkt.
Zo heeft de brouwerij al meerdere prijzen
binnen gehengeld met hun Weizenbock,
Road Trip, Bordo en Darkness. Dan gaat
het best lekker, toch?! En de bieren? Die

worden gebrouwen in de stadsbrouwerij
vlak aan de IJssel. Je kan in het
proeflokaal zitten waar je uitkijkt op de
brouwketels of een plekje in de zon op
het terras pakken. Als je meer wilt weten
over de bieren van DAVO boek je een
proeverij op zaterdag. Dus kom naar de
Sluisstraat 6 en geniet van een heerlijk
glas bier. Of drie. www.davobieren.nl

ZOMER IN EIGEN LAND
VIER JE BIJ DE DEVENTER
BUITENSOCIËTEIT!
bowlen - terras - lunchen - spelen - borrelen - dineren

Voor t
ieder w!a
wils

Blijf op de hoogte!
@deventerbuitensocieteit

www.deventerbuitensocieteit.nl
info@deventerbuitensocieteit.nl
Bowlen

Eten & Drinken

Vergaderen

Feesten

Evenementen

9

Waar is dat feestje?
In Deventer is dat feestje! Heb jij de festivals ook zo gemist? Niet getreurd, de
evenementen zijn weer helemaal terug. Van muziek tot theater en van film tot aan
food, deze zomer staat er genoeg op planning om van jouw zomer een festivalzomer
te maken!
•

•

•

Poolshoogte, 1 t/m 3 juli, Havenkwartier, www.theaterschip.nl
Talent en experiment! Poolshoogte is het nieuwe makersfestival voor jongeren
en jonge podiumkunst professionals.
Hoogtevrees, 1 t/m 3 juli, Worpplantsoen, www.burgerweeshuis.nl
Poppodium Burgerweeshuis tovert het oudste stadspark van Nederland om tot
een avant-gardistisch spektakel met muziek, eten & drinken.
Deventer Stadsfestival, 9 juli, Evenemententerrein Roland Holstlaan,
www.deventerstadsfestival.nl
Cheers! Dit gezellige muziekfestival bestaat 5 jaar en dat wordt groots gevierd
met namen als Racoon, Snelle, Antoon en The Dirty Daddies.

Deventer Op Stelten viert feest!

•

•

•

•

•

•

Undercover op de Brink, 23 juli, Brink, www.dehip.nl
De beroemde undercoversessies van café de Hip en Zwarte Cross verplaatsen
jaarlijks in de zomer eenmalig naar een groot podium op de Brink.
Into The Mud, 13 augustus, Buitenpost, www.bijbuitenpost.nl
Blues, bluegrass en bier! Into The Mud is een nieuw muziekfestival met een
smerig randje.
Tour de Terras, 27 augustus,
Brink, www.facebook.com/
brinkeventdeventer
Muziekfeest op de Brink waarbij
niet jij van bandje naar bandje
sjouwt, maar de bands zich
verplaatsen en je alleen maar
een mooi plekje op het terras
hoeft te zoeken.
Kick-Off, 1 september, Burgerhaven, www.burgerweeshuis.nl
Het jaarlijkse muziekevenement als traditionele aftrap van het culturele seizoen
én het nieuwe studiejaar.
Nachtparlement Warehouse, 3 september, Burgerhaven, www.burgerweeshuis.nl
Een rave in een loods met 10 uur lang techno, ruim duizend uitzinnige mensen
en de beste DJ’s. Kortom: alle ingrediënten voor een legendarische editie van
Nachtparlement!
Film aan de IJssel, 8 september, Meadow Stadsstrand,
www.meadow-deventer.nl
Een fijne nazomeravond aan de IJssel met kaarslicht, strandstoelen, fakkels en
een kwalitatieve film.

Hét buitentheaterfestival van OostNederland bestaat 25 jaar! Van
vrijdagavond 1 t/m zondagmiddag
3 juli is de stad één groot theater,
met in totaal ruim 130 nationale
en internationale topvoorstellingen.
Op de monumentale pleinen,
in parken en straten, kerken en
kleinere locaties zijn grote en kleine
buitentheatervoorstellingen te zien
van 25 theatergezelschappen uit onder
andere Frankrijk, Verenigd Koninkrijk,
Duitsland, België en Nederland.

www.deventeropstelten.nl
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Sfeervolle concerten in DeventerZomerkran

De omgeving, de mensen, de sfeer en de muziek. Dé factoren om jouw avond ofDit is een uitgav
in samenwerking
middag compleet te maken. Deze intieme concerten hebben niet alleen sfeervolle
muziek, maar kennen ook stuk voor stuk een uniek decor.
•

•

•

•

Foto: Foticoon

•

Kids tip!

•

Het Deventer Stadsfestival (www.deventerstadsfestival) op 9 juli is hartstikke
leuk om met kids te bezoeken. Overdag zijn er allerlei activiteiten voor de
kleintjes en natuurlijk zijn Woezel & Pip er ook weer om er een topdag van te
maken! Kinderen tot 1.40 meter hebben bovendien gratis entree, hoe fijn is
dat?!

Op donderdag 30 juni vindt de
openingsvoorstelling plaats.
Een feestelijke jubileum editie die net
iets anders is dan je van het festival
gewend bent. Maar bovenal een
weekend vol verrassende ontmoetingen,
nieuwe voorstellingen en oude
bekenden, met ruimte voor jong talent.
De toegang tot het festival is gratis,
voor enkele voorstellingen zijn tickets
nodig.

•

Burgertuinconcerten, Bagijnenstraat 9, www.burgerweeshuis.nl
Yes! Ook dit jaar opent Burgerweeshuis de poort voor een bijzondere
concertreeks in de historische binnentuin. Met namen als De Dijk, MEAU en
Karsu.
Zomerse Zaterdagavond Concert, Het Klooster 2-4, www.bouwkundekoor.nl
Op 25 juni is het jaarlijkse zomeravond concert op het historische Klooster,
waar het Bouwkundekoor met begeleiding van een band hun uitgebreide
repertoire brengt.
Zondagmiddagconcerten muziekkoepel Worp, Worpplantsoen,
www.muziekkoepelneringbogel.nl
Deze zomer is er iedere zondagmiddag een sfeervol concert in de prachtige
muziekkoepel Nering Bögel in het Worpplantsoen.
Bergkerkconcerten, Bergkerkplein 1, www.bergkerkconcerten.nl
Elke laatste vrijdag van de maand biedt de Bergkerk podium voor een uniek
concert met klassieke muziek, orgelmuziek of wereldmuziek.
Cultuur op het Vogeleiland, Rijsterborgherpark,
www.stichtingvogeleilanddeventer.nl
Tijdens de zomerse zondagmiddagconcerten kun je wekelijks genieten van
muziekconcerten met verschillende genres in de groene omgeving van het
Vogeleiland en Rijsterborgherpark.
Muziekfestival Old Dèventer, Worpplantsoen, www.muziekkoepelneringbogel.nl
Op 31 augustus is het seniorenmiddag bij muziekkoepel Nering Bögel en wordt
er met muziek van vroeger muzikale herinneringen opgehaald.
Zaterdagmiddagconcerten, diverse locaties,
www.zaterdagmiddagconcertendeventer.nl
De Bergkerk, Lebuinuskerk, Broederenkerk en het Penninckshuis: op deze
vier monumentale locaties kun je iedere maand naar een bijzonder klassiek
muziekconcert luisteren.

BEKIJK ONS
ZOMER
PROGRAMMA
KIJK SNEL OP

k
i
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M
Bij

MIMIK.NL/ZOMER

Zien, doen en beleven
Het water op…

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.
In de zomermaanden biedt Rederij Celjo
een uitgebreid vaarprogramma, van korte
lunchtochten tot uitgebreide dagtochten,
www.janplezier.nl.
Liever met je eigen gezin een korte
vaartocht maken? Dat kan! Havensloep
Deventer biedt diverse arrangementen
aan, www.havensloepdeventer.nl.
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Slecht weer, wat nu?
Ook met minder mooi weer is er genoeg te beleven in Deventer. Hierbij 5 tips voor
jouw dagje uit in Deventer voor wanneer het weer net iets minder mee wil werken
deze zomer:
•

•

Film kijken bij Mimik of Vue Bioscoop
Bekijk de mooiste films uit alle windstreken bij Mimik Film+Theater+Café,
Achter de Muren Vispoort 8-10, www.mimik.nl of geniet van grote kaskrakers bij
Vue Cinema, Boreelplein 36, www.vuecinemas.nl
Bowlen
Kom lekker bowlen en ga op jacht naar een nieuw baanrecord bij de Deventer
Buitensociëteit, Twelloseweg 1a, www.deventerbuitensocieteit.nl

Wil je de wateren rondom Deventer op
een andere manier beleven? Ga eens
suppen! Via The Sup Supply kun je
voor 2,5 uur (of langer) een sup huren,
die op diverse locaties geleverd
worden rondom Deventer,
www.facebook.com/thesupsupply.
Ook kanoën behoord tot de
mogelijkheden in Deventer. Via
Kanoverhuur Oost zijn er diverse tochten
uitgezet en kun je kano’s huren.
www.kanoverhuuroost.nl.

Het water in…
Waterratten opgelet! Ook deze zomermaanden kun je lekker afkoelen in één van de
zwembaden in Deventer.
Duik van de familieglijbaan van buitenzwembad het Borgelerbad, kom baantjes
trekken of gewoon heerlijk rond dobberen. De kleintjes spelen en spetteren in het
kleuterbad met glijrots en het peuterbad met (water)speeltoestellen. Bijkomen
van alle waterpret? Dat kan op de grote ligweide. Heb je nog energie over? Spring
rondjes tot je dol wordt op de grote luchttrampoline! www.borgelerbad.nl
Liever binnen zwemmen? Haal dan je hart op in het overdekte zwemparadijs van
‘Belevingscentrum De Scheg’. Hier ga je samen met bewoner ‘Dave de Viking’
op spetterend avontuur in zwembad de Blue Lagoon. Duik in de wildwaterbaan
of roetsj met z’n allen van de familieglijbaan. Wie is het eerste beneden? Echte
waaghalzen zijn in de 70 meter lange Northern Light Slide nog sneller dan het
Noorderlicht! De kleinste bezoekers kunnen fijn spelen in Pingo’s Island met water
én zand of zwemmen samen met hun ouders in het extra verwarmde water. Vergeet
voor vertrek niet je bezoek te reserveren, want reserveren is verplicht. Ga hiervoor
naar www.descheg.nl

•

•

•

Skaten en skateboarden
Ben je net nieuw in deze wereld of rol je al jaren, er zijn veel verschillende
obstakels waar jij je op kan vermaken bij Skatepark Burnside, Sint Olafstraat 6,
www.burnside.nl
Ontsnap uit een Escaperoom
Blijf kalm, houd overzicht, verdeel en heers om te zoeken naar aanwijzingen en
ontsnap! In Deventer vind je meerdere escaperooms: www.escaperoomdeventer.nl/
www.forsakenescaperoom.nl / www.deventer-escaperoom.nl
Lekker actief? Probeer Padel!
Padel is een snelgroeiende racketsport met een soort mix tussen tennis en
squash. Wil je het een keer uitproberen? Dat kan! Huur een overdekte baan en
toebehoren in de Scheg via www.deventerpadel.nl

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.
www.deventer.info/streetart
Wil je een rondleiding maken met een gids langs de
murals? WandelInge organiseert de gehele zomer
door bijzondere wandelingen op diverse data. Kijk
op: www.deventerwandelinge.nl

Nostalgisch
Deventer
ontdekken

Vanaf 28 juni t/m
1 september staat
de paardentram
iedere dinsdag- en Zomerkran
donderdagmiddag klaar
voor een rondrit door Dit is een uitgav
in samenwerking
Deventer.
Maak in ruim een half uur
kennis met de historische
binnenstad. Deze
toeristische attractie is aan
te bevelen voor jong en oud!
Startpunt vanaf de Brink
(terras ijssalon Talamini),
www.deventer.info/
paardentram

Tip!
Kids tip!

Wil jij graag leren bakken of koken? Bij Em & Noor Kookstudio
(Broederenstraat 31), kan je elke donderdag een kookles volgen. Elke week is
er een ander (landen)thema zodat je telkens weer wat nieuws leert. Op vrijdag
zit je ook gebakken, want dan ga je overladen met zoetigheid het weekend
in. Elke week wordt er iets anders gemaakt. Wat dacht je van geglazuurde
donuts, een echte drip cake, merinques of cupcakes in allerlei kleuren en met
allerlei versiersels? Alles wat je maakt neem je mee om thuis op te eten. Zo
kan iedereen zien wat voor geweldige chefkok jij bent! Een losse kookles kost
€ 19,95 voor 2 uur kookplezier en de ingrediënten. Meer info: www.emennoor.nl

schatzoeken
Schatzoeken, maar dan met je mobiele telefoon of
gps-apparaat. Geocaching is een navigatiespel
dat je overal ter wereld kunt doen. Rond Deventer
liggen rond de 40 schatten verstopt, die met
geocaching gevonden kunnen worden. Een leuke en
nieuwe manier van de ‘ouderwetse’ speurtocht met
schatzoeken! Geocaching is voor iedereen die houdt
van buiten zijn en van wandelen met iets extra’s. Als
je start met geocaching ga je naar www.geocaching.
com om een account aan te maken, en download je
de app op je telefoon. De rest wijst zich vanzelf.
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Het verraad van Deventer. Rampjaar 1672

Expositieoverzicht

Precies 350 jaar geleden was het
Rampjaar voor Nederland.

“Help! De vijand heeft Deventer
ingesloten”, schreef het
stadsbestuur op 16 juni 1672
aan legerleider Willem III. De
Nederlandse Republiek was in het
voorjaar van 1672 in oorlog met
maar liefst vier vijanden tegelijk:
Engeland, Frankrijk en de Duitse
bisdommen Keulen en Munster.
Omdat in Deventer de

vestingwerken flink waren
verwaarloosd, was het voor de
vijand redelijk eenvoudig om de
stad tot overgave te dwingen.

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

Deze tentoonstelling toont de
belegering van Deventer door de
Duits-Franse overmacht. Bezoekers
van De Waag kunnen hierbij zelf
interactief hun oordeel vellen:
had Deventer zich tot het uiterste
moeten verdedigen of deed de stad
er goed aan zich over te geven?

Kunstwandeling Eilandje

Eilandje is een bijzondere
kunstroute op een wel heel
bijzondere locatie: Het Vogeleiland.
De kunstwerken zijn speciaal
voor deze plek gemaakt door
kunstenaars uit Oost-Nederland.
Het thema van de routes is
‘Transformatie’, geïnspireerd door
de gedaantewisseling die het
eiland recent heeft ondergaan
tot aantrekkelijke plek om te
ontspannen in Deventer. De
kunstwandeling is gratis en
geschikt voor alle leeftijden. Kinderen (en volwassenen!)
kunnen op pad met een speciale botaniseertrommel met
daarin een routekaart en leuke opdrachten die te maken
hebben met de kunstwerken. De trommel is voor € 4,95 op te
halen bij de kiosk van Parkcafé Mees of bij de VVV Deventer.
Kunstwandeling Eilandje is t/m 4 september te bezoeken op
het Vogeleiland. www.facebook.com/EilandjeDeventer

Deventer Besmet

Melaatsheid, de pest, cholera, pokken,
tuberculose en natuurlijk Covid-19: de
stad Deventer heeft al deze pandemieën
meegemaakt. Wat deed en doet een pandemie
met onze stad en ons gedrag? Bezoekers zullen
in de expositieruimte eerst kennismaken met
het medische verhaal van een aantal belangrijke
pandemieën die Deventer teisterden. Vervolgens
schetsen we aan de
bezoekers de historische
situatie in Deventer.
Waar brachten we onze
zieken onder? Welke
medische hulp konden
we hen bieden? Hoe
gedroegen we ons ten
aanzien van de zieken?
Geert Groote Huis,
Lamme van Dieseplein 4,
www.geertgrootehuis.nl

Deventer Boekenstad

Wie gek is op taal, kan deze zomer in boekenstad Deventer zijn hart ophalen. Naast
een bezoek aan de vele boekwinkels en antiquariaten vinden er diverse culturele
activiteiten plaats in het teken van boek, taal en literatuur.

•
•

•

•

DichterBij, zaterdag 25 juni. Poëziefestival waarbij dichters voordragen uit eigen
werk bij Mimik Film+Theater. www.mimik.nl/dichterbij
WoordWaarde Festival, 1 t/m 7 augustus. Festival met o.a. een Rijm & Spijsbrunch, een mini-bieb fietsroute, een tuinconcert en meer! WoordWaarde
Festival vindt plaats in diverse culturele instellingen in de stad.
www.deventerboekenmarkt.nl
Woord wordt beeld, beeld wordt boek, 9 juli t/m 21 augustus. Een expositie over
taal en boeken in de kunst. Te zien in de Bergkerk.
www.deventerboekenmarkt.nl
Deventer Boekenmarkt, zondag 7 augustus. De grootste boekenmarkt van
Europa met ruim 500 kramen langs de IJsselkade en op het Grote Kerkhof.
www.deventerboekenmarkt.nl

Tip!
In Deventer is een bijzondere galerie te bezoeken:
Atelier Komma (Achter de Muren Vispoort). Deze
galerie heeft een uniek concept, er worden namelijk
exposities gehouden in een woonhuis aan rivier de
IJssel. Het huis, het interieur en het uitzicht zijn daarbij
medebepalend voor de beleving van de tentoonstelling.

Kids tip!

Bij de beeldende werken gaat het niet zozeer om de
exacte weergave, maar meer om suggestie, de aanzet
tot een verhaal en verwondering. De kijker wordt
uitgenodigd om in gesprek te gaan over de werken,
in het woonhuis, met die inrichting, in die omgeving.
Dat samen maakt een bezoek aan deze kleinschalige
galerie tot een ware belevenis.
www.atelierkomma.nl

Breng een bezoek aan Het Speelgoedmuseum in Deventer
en bewonder de grootste speelgoedcollectie van Nederland.
Naast dat er in het museum super veel te beleven is, kun
je nu ook op avontuur met de Buitenspeelroute. Tijdens
de Buitenspeelroute van het Speelgoedmuseum ontdek
je oude en nieuwe spelletjes in het mooie historische
stadscentrum van Deventer. Haal voor slechts € 8,- een
avonturenzak vol met buitenspeelgoed op bij de balie in het
museum, ga op avontuur en doe in de buitenlucht allerlei
leuke oude en nieuwe spelletjes. Plezier gegarandeerd!
Meer info: www.hetspeelgoedmuseum.nl

• Deventer Topstukken & Deventer
Geschiedenis
Doorlopend, Museum De Waag, Brink 56
www.museumdewaag.nl
• De Grootste Speelgoedcollectie
van Nederland
Doorlopend, Het Speelgoedmuseum, Brink 47
www.hetspeelgoedmuseum.nl
• Platform Deventer Kunstenaars – Refugium
T/m 26 juni, Bergkerk
www.deventerkunstenaars.nl
• Kracht en Kwetsbaarheid
T/m 3 juli, Galerie DNA, Golstraat 9
www.galeriedna.nl
• Ricus Sebes
T/m 9 juli, Loes & Reinier International Ceramics
www.loes-reinier.com
• Matter over Mind
T/m 24 juli , EICAS Preview, Polstraat 6
www.eicas.nl
• Landscape of the Soul
20 juni t/m 28 juli, CaroArtGallery, Golstraat 7
www.caroartgallery.com
• Wil Westerweel
7 t/m 30 juli, Galerie DNA, Golstraat 9
www.galeriedna.nl
• Expositie DAK
12 t/m 30 juli, Lebuinuskerk, Grote Kerkhof 38
www.deventeramateurkunstenaars.nl
• Expositie Deventer Foto Kring (DFK)
1 t/m 11 aug., Lebuinuskerk, Grote Kerkhof 38
www.deventerfotokring.nl
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• Woord wordt beeld, beeld wordt boek
9 juli t/m 21 augustus, Bergkerk
www.deventerboekenmarkt.nl
• Floris Hovers, de werkplaats als speelplaats
T/m 1 september, Het Speelgoedmuseum, Brink 47
www.hetspeelgoedmuseum.nl

• Circles of Life
Zomerkran
30 juli t/m 9 sept., CaroArtGallery, Golstraat 7
Dit is een uitgav
www.caroartgallery.com

in samenwerking

• Peter Munnik
4 aug. t/m 10 sept., Galerie DNA, Golstraat 9
www.galeriedna.nl
• Kunsthalte
t/m 14 september, Stationsplein
www.kunstenlab.nl
• EICAS Zomerexpositie 2022
Jan de Bruin & Karina Puuffin,
29 juli t/m 25 sept., EICAS Preview, Polstraat 6
www.eicas.nl
• Tadeusz - Het Leven als Spektakel
T/m 2 okt., Museum More, Hoofdstr. 28 te Gorssel
www.museummore.nl
• Sybille Abel Kremer
4 sept. t/m 22 okt., Loes & Reinier International
Ceramics
www.loes-reinier.com
• Het Verraad van Deventer, Rampjaar 1672
T/m 30 oktober, Museum De Waag, Brink 56
www.museumdewaag.nl
• Deventer Besmet
T/m 6 november, Museum Geert Groote Huis
www.geertgrootehuis.nl

Luister op vakantie in de
tent, camper of sleurhut.

Ether: DAB+ (kanaal 6D)
Online: www.koekstadradio.nl

Het radiostation voor Deventer e.o.

Gerard Dubois

Eric Brinkhorst
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5x Hanzemonumenten in Deventer
Toen Amsterdam en Rotterdam tijdens
de middeleeuwen nog kleine dorpjes
waren, hadden de Hanzesteden in het
oosten van Nederland zich al ontwikkeld
tot machtige handelscentra. Deventer
groeide en bloeide in de Hanzetijd. Deze
welvaart uitte zich in imposante nieuwe
bouwwerken, sierlijke koopmanshuizen
en grote jaarmarkten.

2. De Drie Haringen
De Drie Haringen (Brink 55) mag niet
in dit rijtje ontbreken. Dit pand is
één van de belangrijkste en mooiste
middeleeuwse koopmanshuizen die in
Nederland bewaard zijn gebleven. Het
huis is gebouwd door Herbert Dapper,
een rijke haringkoopman en aanvoerder
van het belangrijkste koopmansgilde
van Deventer.

En deze historie zie je vandaag de dag
nog steeds terug in Deventer!
1. De Waag
Van oudsher is De Waag (Brink 56) een
belangrijk icoon van Deventer. Dit is het
oudste waaggebouw van Nederland
dat nog als zodanig gebouwd werd. In
de Hanzetijd werd hier vroeger handel
gewogen, tegenwoordig vind je hier een
bijzonder museum vol oude schatten
van de stad.
Meer info: www.museumdewaag.nl

Kids tip!
De Hanzespeurneus is een
speurtocht voor kinderen van
7 t/m 12 jaar. Aan de hand
van vragen en opdrachten
ga je op ontdekkingstocht
door het middeleeuwse
Bergkwartier en word je een
echte Hanzespeurneus! De
Hanzespeurneus is voor € 3,verkrijgbaar in de winkel van de
VVV Deventer en te bestellen
via de webwinkel van de VVV
Deventer,
www.deventerwebwinkel.nl

3. Het Penninckshuis
Het Penninckshuis is naast de VVV
Deventer (Brink 89) ook een bijzonder
kerkgebouw. Omstreeks 1588 gaf de

handelaar Herman Penninck opdracht
voor de bouw van deze pronkgevel, die
zijn rijkdom en geletterdheid moest
weerspiegelen. Later was het pand
in gebruik als katholieke schuilkerk.
Combineer je bezoek aan de VVV dus
meteen met een kijkje in dit bijzondere
kerkgebouw.
4. Oudste stenen huis van Nederland
Toen de naam ‘Moskou’ nog gemunt
moest worden, dreef Deventer al
handel met Kiev en Novgorod. Het is
dus niet verwonderlijk dat het oudste
nog bewoonde stenen gebouw van
Nederland in Deventer staat: de Proosdij
(Sandrasteeg 8).
Het huis is alleen te bezoeken tijdens
een Proosdijwandeling, meer info:
www.geertgrote.nl.
5. De Lebuinuskerk
Deze statige, gotische hallenkerk is

Ontdek historisch Deventer
Wil je meer van deze bijzondere
monumenten ontdekken? Bewonder
Deventer middels een boeiende
wandeling langs de topstukken van
de stad. Ga zelf op pad en haal bij de
VVV Deventer een (stads)wandeling. Of

al eeuwenlang het trotse boegbeeld
van de stad. In de middeleeuwen was
de Lebuinuskerk de hoofdkerk van
de stad en één van de voornaamste
kerken binnen het bisdom Utrecht. De
kerk is van ma t/m za van 11.00-17.00
uur open voor bezichtiging. Heb je zin
in een uitdaging? Beklim dan de toren
van de Lebuinuskerk en bekijk het
middeleeuwse straten labyrint van
Deventer vanaf 46 meter hoogte.
www.lebuinuskerk.nl

ontdek de Hanzestad met de gratis IZI
Travel app op je telefoon.
Ook is het mogelijk om met een gids op
pad te gaan. Voor individuele bezoekers
organiseert de VVV in samenwerking

met het Gilde dagelijks om 13.30
uur (zaterdag ook om 11.00 uur) een
stadswandeling van ca. 1,5 uur onder
leiding van een ervaren gids.
www.deventer.info/stadswandeling
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Zomerkran

Dit is een uitgav
in samenwerking

Tip!
Ontdek het verhaal van Deventer met
de gratis podwalk app ‘Het verhaal
van Nederland’. Deze GPS gestuurde
audiotour (5 km) laat je de verhalen
van de gelijknamige NTR televisieserie
op locatie beleven. Loop door de
straten waar de tonnen vis en zout de
Hanzestad in kwamen en kom erachter
waarom Deventer vroeger omheind was
door een dikke stadsmuur.
De app is te downloaden in de
App store of Play store. Start/
eindpunt: Bolwerksweg Deventer.
www.hetverhaalvannederland.ntr.nl/
podwalks/deventer

Hanzejaar 2023
Een bomvol programma om de Hanze te
vieren!
Gisteren, vandaag en in de toekomst.
Ze ontmoeten elkaar in de Hanzesteden.
Deventer, Doesburg, Elburg, Harderwijk,
Hasselt, Hattem, Kampen, Zutphen en
Zwolle: negen parels in het oosten. Al meer
dan 800 jaar verbonden door water en
historie, uitblinkend in bedrijvigheid en
gastvrijheid.
In 2023 vindt het Hanzejaar plaats. Tijdens
het Hanzejaar staan de negen steden een
jaar lang in het teken van de Hanze; het
middeleeuwse handelsnetwerk dat rijkdom
en handelsgeest naar de steden bracht
en vandaag de dag nog steeds duidelijk
zichtbaar en beleefbaar is. Het Hanzejaar
2023 wordt in Deventer groots gevierd
met een omvangrijk programma van
evenementen en activiteiten! Meer info:
www.hanzejaar2023.nl
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Actief op de fiets

Zin om je even flink in het zweet te werken? Deventer is het
perfecte startpunt voor verschillende uitdagende
mountainbike- en racefietsroutes. Vanuit het historische
centrum van Deventer ben je binnen mum van tijd op de Veluwe,
cross je door de bossen van Diepenveen, beklim je de Holterberg
op de Sallandse Heuvelrug of fiets je door de uiterwaarden van
de IJssel.
Kijk op www.mountainbikenetwerkdeventer.nl voor verschillende
MTB routes, met o.a. de langste single track route van Nederland
op een oud militair terrein. Ben je meer van het wielrennen? Fiets
dan de Deventer Koekroute van www.racefietsroutes.nl.

Slinger door Salland!
Wil je op ontdekkingstocht met de fiets door Deventer en
Salland en de verhalen te weten komen achter de Sallandse
landgoederen, boerderijen of de sagen en legenden? Fiets dan
de Slinger van Salland. De Slinger van Salland zijn fietsroutes
die door Salland slingeren waarbij je meer te weten komt
over de geschiedenis en het landschap van Salland. Maak
bijvoorbeeld kennis met het oorlogsverleden van Olst-Wijhe
en ontdek de IJssellinie, of ontrafel de mythe over de Heks
van Lettele en ‘het stenen kruis’ op de Eikelhof.
www.verslingerdaansalland.nl/slinger-van-salland

Fietstip!

Olie, zweet en koffie: sinds kort is
Deventer een nieuwe fiets hotspot rijker!
Bij Fietslokaal De Meet (Sint Olafstraat
3B) vind je een werkplaats, shop en café
onder één dak. De werkplaats biedt
top onderhoud en bikefitting van jouw
racefiets, gravelbike of mountainbike.
Maar bovenal is De Meet een fijne
ontmoetingsplek voor de sportieve
fietsliefhebbers, met een volle kalender
van rides, events en workshops.
www.demeet.cc

Salland Wandelland

Wandelnetwerk Salland koppelt 735 kilometer
aan gemarkeerde wandelpaden en 140 kant-enklare wandelroutes aan elkaar. Zo zijn bestaande
wandelroutes van natuurorganisaties als
Landschap Overijssel, Stichting IJssellandschap,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in het
netwerk opgenomen. En dat heeft gezorgd tot

oneindig veel mogelijkheden om het mooie Salland
al wandelend te ontdekken! Begin de wandeling
bij één van de startpunten met informatiepanelen
die je de weg wijzen en maak tijdens de wandeling
gebruik van de handige wandelkaart of digitale
routeplanner via Salland Wandelweb.
www.sallandwandelland.nl
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Wandeltip!
Is Deventer jouw startpunt? Bezoek de bosrijke omgeving
van Landgoed Nieuwe Rande en combineer je wandeling met
een kopje koffie bij het kleurrijke en hippe hotel restaurant
Gaia (www.hotelgaia.nl). Of wandel over het jachtlandgoed
Oostermaet tussen Lettele, Okkenbroek en Bathmen. Een
heerlijke plek om te wandelen door het bos met de vele
rodondendrons en langs natuurgebied De Slenk bij de
Oostermaet. www.ijssellandschap.nl

Zomerkran

Dit is een uitgav
in samenwerking

Kids tip!
Voel het gras, de modder en
het zand tussen je tenen op het
Blotevoetenpad van Buitenpost.
Tijdens de avontuurlijke
wandeling van 2,5 kilometer
op landgoed Buitenpost
wandel je op blote voeten
langs verschillende obstakels.
Balanceer op het wilgenpad,
loop door het moeras en vind
je weg door het bamboebos.
Het perfecte uitje voor het hele
gezin! www.bijbuitenpost.nl

Avondvullend

bourgondisch

genieten...

Een avond
lang genieten
Heerlijk ongedwongen en avondvullend
bourgondisch genieten. Dat is een avond bij
’t Zusje. Gezellig samenzijn in een huiselijke
sfeer en genieten van onze kleine gerechtjes,
die je de hele avond kunt bestellen.
Bij ’t Zusje ben je thuis: jij bepaalt zelf de
invulling van de avond. We horen graag
wat je wensen zijn, vinden het leuk je te
verrassen met bijzondere gerechtjes en
zetten graag die extra stap. We bieden je een
avond uit, zoals wij die zelf ook graag zien.
Welkom thuis, welkom bij
’t Zusje Deventer
Boreelplein 55, 7411 EH Deventer
zusje.nl | reserveren: 0900-zusje

Deventer

Groene oase van rust
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Onthaasten bij Klooster
Nieuw Sion

Wil je de hectiek van het dagelijkse leven even achter je
laten? Kom dan naar klooster Nieuw Sion (Vulikerweg 6,
Diepenveen). 125 jaar lang was het klooster een magische
plek. Anno nu is iedereen welkom om de stilte van de
voormalige abdij te ervaren en te onthaasten. Maak kennis
met klooster Nieuw Sion dat op eigentijdse wijze voortgaat
in het voetspoor van de monniken. Er zijn uiteenlopende
activiteiten als retraites, bierproeverijen, biologische
aanschuifmaaltijden, stille meditaties, rondleidingen en er is
een gezellige koffieschenkerij. Of ga wandelen in de prachtige
natuur en tuinen van Landgoed Kranenkamp, die zich om het
klooster uitstrekken. www.nieuwsion.nl
Tip: t/m 22 augustus is er een intieme pop-up
kloostercamping op Klooster Nieuw Sion. Net als de broeders
die Abdij Sion vroeger bewoonden en het land bewerkten,
biedt het Klooster gastvrijheid aan iedereen die wil genieten
van rust, ruimte en natuur.

De natuur in!
In en rondom Deventer zijn er bijzondere activiteiten in de natuur. Van een yogafestival tot
natuurwandeling en van een klassiek muziekfestival tot bosexcursie.
•

•

Kids tip!
Lekker smeren met modder of knuffelen met konijntjes:
wie wil dat nu niet? Bij De Ulebelt (Maatmansweg
3) kan het allemaal. Dit educatief natuur- en
milieucentrum en kinderboerderij van Deventer
betrekt jong en oud actief bij de natuur. Ponykarritten,
natuurspeelplekken, kinderboerderij, schoolmoestuintjes
en vergeet vooral niet wat lekkers mee te nemen uit de
boerderijwinkel! www.ulebelt.nl

•

•

Buitengewone Natuurwandeling
Ben je niet bang om een beetje vies te worden en houd je wel van een stevige wandeling? Trek dan je
wandelschoenen aan voor een prachtige ontspannen tocht door de landerijen en uiterwaarden met
Deventer Wandelinge. Wandel in het groen, over prikkeldraad, door de modder en ga met je voeten in
de rivierklei. Info: www.deventerwandelinge.nl
Het Onzichtbare Bos
Ga mee op bosexcursie met bosambassadeur Walter Donker. Tijdens de kenniswandeling deelt
Walter fascinerende inzichten over het leven van bomen en laat hij zien wat eerst onzichtbaar leek.
Na afloop zie je het bos met andere ogen! Info: www.hetonzichtbarebos.nl
Festival Klaterklanken
Op zondag 24 juli komt de klassieke muziekkaravaan naar Landgoed de Haere (Olst). De klassieke
concertwandelingen vormen het hart van dit bijzondere buitenfestival, maar er is nog veel meer te
beleven. Wat dacht je van verrassende familievoorstellingen, meedansen op klassieke muziek in de
Silent Disco of aanstormend talent spotten? De musici spelen midden in en ook mét de natuur.
Info/tickets: www.klaterklanken.nl
YO, GA Festival
Namasté! Aan de rand van de stad (Platvoetsdijk) is dit jaar een nieuw yogafestival op 17 en 18
september. Leg je yoga-matje in het gras en laat je verrassen door het festivalprogramma.
Info/tickets: www.yo-gafestival.nl

5x mooie parken in en rondom Deventer

d
w

Zomerkran

Dit is een uitgav
Deventer kent vele schitterende parken, met ieder zijn eigen karakter. Een groene oase van rust waarinjesamenwerking

even kunt bijkomen van het bruisende stadsleven. Vijf noemenswaardige parken in Deventer:

Tip!

Scan
voor meer
informatie

Op zoek naar rust in de binnenstad?
Dan is Kloostertuin Buiskensklooster
(Het Klooster 3) niet te missen. Naast het voormalige klooster
uit de 15e eeuw ligt een publiekstoegankelijke stadstuin.
Of neem een kijkje in de kleine groene Stadstuin naast het
Stadhuis (ingang via de Grote Poot) met onder meer een
gezamenlijke buurtmoestuin.

1. Rijsterborgherpark
Dit bijzondere stadspark nabij het NS station is in
1874 aangelegd naar ontwerp van tuinarchitect
Leonard Springer. Er werden maar liefst
zeventienduizend bomen en heesters geplant.
Onderdeel van het park is het Vogeleiland met
Parkcafé Mees en een muziekkoepel.

3. Zandweteringpark
Het Zandweteringpark is Deventer's nieuwste
aanwinst als het aankomt op parken. Dit
natuurlijke park ligt aan de noordrand van
Deventer. Een plek waar je heerlijk kunt wandelen,
fietsen, skeeleren en picknicken. Door de houten
speeltuin en poel met kikkers en waterbeestjes
is dit park bij uitstek geschikt voor de kleine
natuurliefhebbers!
4. Gooikerpark
Het Gooikerspark (Nulendsweg) is het
landschapspark van De Vijfhoek, een Vinexwijk
buiten het centrum van Deventer. Dit park is tot
stand gekomen met aandacht voor het historischagrarisch karakter. Natuurbeleving staat centraal,
met o.a. een kruidentuin, bijenkorf, vlindertuin,
heemtuin, verschillende natuurlijke speelplekken en
het educatieve centrum De Ulebelt (zie kids tip).

2. Worpplantsoen
Het Worpplantsoen is het oudste openbare
standswandelpark van Nederland en bevindt zich
aan de overkant van de IJssel. In de zomermaanden
is het park een plek waar mensen neerstrijken voor
een heerlijke picknick, familie-BBQ of feestje bij de
muziekkoepel.
Tip: vanaf het Worpplantsoen loop je zo
natuurgebied de Ossenwaard in.

5. Douwelerkolk
De Douwelerkolk is het restant van een
oude IJsselarm. Door de bodemsoorten, de
grondwaterstromen en het natuurlijk beheer is de
kolk een oase voor flora en fauna. Het park maakt
deel uit van landgoed De Kolk en kent een rijke
geschiedenis. En wist je dat je ook heerlijk kunt
zwemmen in dit natuurwater?

Er op uit in het buitengebied
De boer op!

Lekker lokaal: koop rechtstreeks
streekproducten bij de boer!
Van kaas, zuivel, ijs, groenten en fruit
tot eieren en vlees. Rondom Deventer
vind je diverse boerderijwinkels met
ambachtelijke en streekeigen producten.
• Buitenpost (Rijksstraatweg 17,
Deventer) heeft niet alleen een camping
en blotevoetenpad, maar verbouwt ook
eigen groenten, fruit en planten in de
tuinderij. Deze producten koop je in de
streekwinkel of proef je meteen op je
bord in de sfeervolle restaurantkas.
www.buitenpost.nl
• In Diepenveen ligt het biologisch
dynamische landbouwbedrijf De
Oosterwaarde (Sallandsweg 7,

Diepenveen). Op ruim 14
ha grond worden groenten
en bloemen geteeld. Je
kunt deelnemer worden en
wekelijks jouw oogstaandeel
ophalen, maar het is ook
mogelijk om losse producten
te kopen in de boerderijwinkel.
En ook leuk: in de zomer kun
je zelf fruit plukken in de
weelderige fruittuin!
www.oosterwaarde.nl
• Op de biologische boerderij Klein
Swormink (Assinksteeg 1, Lettele)
worden Oudhollandse Brandrode
runderen gehouden. De runderen grazen
op natuurlijke weides en kruiden. En dat
proef je duidelijk terug in de heerlijke
zuivelproducten en het uitgebreide
vleesassortiment. www.kleinswormink.nl
• Piggy’s Palace (Bettinkdijk 7,
Bathmen) is een unieke varkenshouderij
met boerderijwinkel, rondleidingen,
workshops worst maken, én de
mogelijkheid om biggetjes te knuffelen.
Ga langs in het winkeltje of bestel
je vlees online. Van spareribs tot
gehaktballen, en van shoarma tot
complete barbecuepakketten. Steek de
barbecue deze zomer dus maar aan!
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www.bigknuffelen.nl
• Proef de biologische melk, yoghurt,
boter, karnemelk en kefir van de
Melkbrouwerij (Doldermansweg 1a,
Lettele). De 45 niet-onthoornde MRIJ
(maas, rijn en ijssel) koeien grazen zoveel
mogelijk buiten op kruidenrijke weides.
Supervers en superlekker!
www.melkbrouwerij.nl
• Kaasboerderij Kloas in ’t Hof is al
vijfentwintig jaar lang het adres voor
zuivelproducten. Alles puur natuur en
vers van de koe. In de winkel (Brink
6, Bathmen) wordt de kaas en zuivel
verkocht, met daarnaast een uitgebreid
assortiment lokale lekkernijen.
www.kloasinthof.nl
• Bij de nieuwe stadsboerderij
Heerlijkheid Linde (Slinkmansweg 2,
Schalkhaar) komen boer, burger én
natuur samen. Met de boerderijwinkel,
natuurspeelplek, dierenweitje en
huisgemaakt boerenijs is de Heerlijkheid
Linde een fijne plek om te proeven,
spelen en te beleven. Alle reden dus om
een kijkje te nemen bij dit innovatieve
biologische melkveebedrijf met de
eerste VrijLevenStal van Nederland!
www.heerlijkheidlinde.nl

4x zomerfeesten
in de omliggende
dorpen
Op de kop noar huus! De jaarlijkse
zomerfeesten in de dorpen rondom
Deventer kennen een rijke traditie. Vier
evenementen uitgelicht:
• Okkenbroeks Feest: 8 t/m 10 juli
Een gezellig dorpsfeest voor jong en
oud met fijne muziek, leuke attracties,
bingo, kinderprogramma, kerkmis, een
revue en optocht.
www.okkenbroeksfeest.nl
• Dorpsfeest Diepenveen: 9 t/m 11 sept.
In september is het drie dagen feest
in Diepenveen met versierde straten
en gevels, een kermis, feestelijk
muziekprogramma en natuurlijk de
beruchte badeenden race.
www.dorpsfeestdiepenveen.nl
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• Kermis Lettele: 5 t/m 7 augustus
Rondom de jaarlijkse kermis
viert Lettele feest: een zeskamp,
muziekoptredens, vogelschieten en als
hoogtepunt de jaarlijks terugkerende
optocht van verklede loopgroepen,
versierde fietsen en skelters tot grote
wagens. www.lettele.nl

Zomerkran

• Klompenfeest Twello: 1 t/m 4 sept.
Twello staat vier dagen op zijn kopDit is een uitgav
in samenwerking
tijdens het Klompenfeest in september.
Een begrip in de wijde regio en dat
is ook niet zo gek als je de klinkende
namen op het muziekprogramma ziet
staan. www.klompenfeest.nl.

Kids tip!
Net buiten Deventer,
in de mooie omgeving
van buitengebied De
Kranenkamp ligt restaurant
NuNu (Raalterweg 22,
Schalkhaar). NuNu is een
feest voor de kinderen,
want er is een waanzinnige
speeltuin met kabelbaan!
Terwijl de kinderen spelen
kunnen ouders relaxen op
het fijne terras of in het
gezellige restaurant. Met
een eigentijdse menukaart
kun je ieder moment van de
dag terecht voor een hapje
of drankje.
www.naarnunu.nl

Tip!
Wil jij het buitengebied op een unieke manier verkennen?
Huur dan een hippe E-chopper bij Gogo Rent en cruise
door de gezellige stad en de mooie omgeving. Voor lange
of korte ritten, voor je het weet ben je op plaats van
bestemming. De E-Chopper is 100% elektrisch, rijdt 25
km per uur en is toegestaan op fietspaden. Vroemmmm!
www.echopperdeventer.nl

APELDOORN • DEVENTER • EMMELOORD • HARDERWIJK • ZWOLLE

Verhuisd naar de Lange Bisschopstraat,
naast de Lebuinuskerk.

Boekhandel Praamstra
Lange Bisschopstraat 1,
7411 KG Deventer
Zeven dagen per week geopend
telefoon 0570-675925
www.boekhandelpraamstra.nl

Evenementenkalender
Kunstroute Eilandje
• Doorlopend t/m 4 september
Het Vogeleiland
www.stichtingvogeleiland.nl

Trekkerslep Diepenveen
• Zaterdag 2 juli
Schapenzandweg Arena in Diepenveen
www.dorpspleindiepenveen.nl

Deventer WoordWaarde Festival
• Maandag 1 t/m zondag 7 augustus
Deventer binnenstad
www.deventerboekenmarkt.nl

Kunsthalte
• Doorlopend t/m 14 september
Stationsplein
www.kunstenlab.nl

Zomerconcert Dékoor
• Zondag 3 juli
Boerenschuur in Lettele
www.dekoor.eu

Kermis Lettele
• Vrijdag 5 t/m zondag 7 augustus
Lettele
www.secl.nl

Bergkerkconcerten
• Elke laatste vrijdag van de maand
Bergkerk
www.bergkerkconcerten.nl

Okkenbroeksfeest
• Vrijdag 8 t/m zondag 10 juli
Okkenbroek
www.okkenbroeksfeest.nl

Platenbeurs Deventer
• Zaterdag 6 augustus
Lamme van Dieseplein
www.platenbeurs.nl

Zaterdagmiddagconcerten
• Elke tweede zaterdag van de maand
Diverse locaties
www.zaterdagmiddagconcertendeventer.nl

Deventer Boekenmarkt
• Zondag 7 augustus
Deventer binnenstad
www.deventerboekenmarkt.nl

Cultuur op het vogeleiland
• Elke zondagmiddag t/m 25 september
Het Vogeleiland
www.stichtingvogeleiland.nl

Into the Mud
• Zaterdag 13 augustus
Buitenpost
www.bijbuitenpost.nl

Zondagmiddagconcerten
• Elke zondagmiddag t/m 25 september
Muziekkoepel Worpplantsoen
www.muziekkoepelneringbogel.nl

Deventer Stadsfestival
• Zaterdag 9 juli
Evenemententerrein Roland Holstlaan
www.deventerstadsfestival.nl

Spelen op de Brink
• Elke zondagmiddag t/m 25 september
Brink
www.spelenopdebrink.nl

Zwem4Daagse
• Dinsdag 12 t/m vrijdag 15 juli
Het Borgelerbad
www.sportbedrijfdeventer.nl
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Film aan de IJssel
• Donderdag 8 september
Meadow op het Stadsstrand
www.meadow-deventer.nl

TAMTAM objektentheater - Memories
Of The Future
• Donderdag 18 t/m zondag 28 augustus
Mimik Film+Theater
www.tamtamtheater.nl

Dorpsfeest Diepenveen
• Vrijdag 9 t/m zondag 11 september
Diepenveen
www.dorpsfeestdiepenveen.nl

Deventer (H)eerlijke Hanzemarkt
• Zaterdag 27 augustus
Grote Kerkhof
www.deventer-heerlijke-hanzemarkt.nl

8e Driehoekwandeltocht
• Zaterdag 10 september
Wijk en Speeltuinvereniging de Driehoek
www.wandelverenigingdeventer.nl

Fietstocht met Gilde Fietsgids
• Elke donderdag t/m 29 september
Start: VVV Deventer, Brink 89
(Penninckshuis)
www.gildedeventer.nl
Tuinconcerten
• Diverse data, zie website
Burgerweeshuis
www.burgerweeshuis.nl
Midzomer Multicultureel Muziekfestijn
• Zondag 19 juni
Muziekkoepel Worpplantsoen
www.muziekkoepelneringbogel.nl

Zeldzaam Mooi Markt
• Zondag 17 juli
Worpplantsoen
www.zeldzaammooi.com

DichterBij
• Zaterdag 25 juni
MIMIK Film+Theater
www.mimik.nl

Undercover op de Brink
• Zaterdag 23 juli
Brink
www.dehip.nl

Zomeravondconcert
• Zaterdag 25 juni
Restaurant Bouwkunde
www.bouwkundekoor.nl

Deventer op Stelten
• Vrijdag 1 juli t/m zondag 3 juli
Diverse locaties in Deventer
www.deventeropstelten.nl

Kermis Averlo
• Vrijdag 16 t/m zondag 18 september
Averlo
www.kermisaverlo.nl
Klassiek met een twist
• Zaterdag 17 september
Havenkwartier Deventer
www.klassiekemuziekdeventer.nl

Zomerkran

Dit is een uitgav
in samenwerking

Tour de Terras
• Zaterdag 27 augustus
Brink
www.facebook.com/brinkeventsdeventer

Yo-Ga festival
• Zaterdag 17 en zondag 18 september
Platvoetsdijk
www.yo-gafestival.nl

Festival Old Dèventer
• Woensdag 31 augustus
Muziekkoepel Worpplantsoen
www.muziekkoepelneringbogel.nl

Wijngaarddiner
• Zondag 18 september
Buitenpost
www.bijbuitenpost.nl

La Grande Zomerbrocante
• Zondag 24 juli
Brink
www.facebook.com/brocanteaandeijssel

Kick-Off
• Donderdag 1 september
Burgerhaven
www.burgerweeshuis.nl

Taste of Jazz
• Zondag 18 september
Diverse locaties
www.tasteofjazz.nl

Festival Klaterklanken
• Zondag 24 juli
Landgoed De Haere
www.klaterklanken.nl

Bathmense Kunstmarkt
• Zaterdag 3 september
Bathmen
www.kunstmarktbathmen.nl

Deventer (H)eerlijke Hanzemarkt
• Zaterdag 24 september
Grote Kerkhof
www.deventer-heerlijke-hanzemarkt.nl

Colmschate Kermis
• Vrijdag 29 juli t/m zondag 7 augustus
Colmschate
www.kermisplezier.nl

Nachtparlement Warehouse
• Zaterdag 3 september
Burgerhaven
www.burgerweeshuis.nl

Bathmense Kermis
• Zaterdag 24 t/m maandag 26 sept.
Bathmen
www.bathmensekermis.nl

Open Dag Go Ahead Eagles
• Zondag 31 juli
Stadion de Adelaarshorst
www.ga-eagles.nl

La Grande Zomerbrocante
• Zondag 4 september
Brink
www.facebook.com/brocanteaandeijssel

Proef het nieuwe seizoen
• Zondag 25 september
Winkelcentrum Colmschate
www.colmschate.nl

Poolshoogte
• Vrijdag 1 juli t/m zondag 3 juli
Havenkwartier
www.theaterschip.nl
Hoogtevrees
• Vrijdag 1 juli t/m zondag 3 juli
Worpplantsoen
www.burgerweeshuis.nl

Open Monumenten dag
• Zaterdag 10 en zondag 11 september
Diverse locaties
www.openmonumentendagdeventer.nl
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DOORLOPEND VELE
AANBIEDINGEN

MEER DAN
150 TOPMERKEN

ERVAAR HET
PIET ZOOMERS
WINKELGEVOEL

ELKE WOENSDAG T/M VRIJDAG
TOT 21.00 UUR OPEN

RUIM 5.000 M2 VLOEROPPERVLAK
MET DAMES EN HEREN MODEMERKEN

MODEMALL WILP 5.000 M2 MODE EN LIFESTYLE
ELKE ZONDAG OPEN RIJKSSTRAATWEG 38 0571 261 755
WWW.PIETZOOMERS.COM

OPLADEN
AUTO OF FIETS

U KUNT BIJ ONS
GRATIS PARKEREN

HEERLIJK GENIETEN
IN ONS FASHION CAFÉ

ELKE ZONDAG
OPEN

DE LEUKSTE
LIFESTYLE ARTIKELEN

