Deventer
Gastvrije Hanzestad aan de IJssel

Alsof je voor een groot schilderij staat, dat gevoel krijg je als je vanaf
de overzijde van de IJssel naar de contouren van Deventer kijkt.
De imposante toren van de Grote of Lebuïnuskerk springt daarbij
meteen in het oog. Maar ook de vele koopmanshuizen langs de kade
lonken om de overtocht met het voetveer te maken.
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Deventer is een van de oudste steden
van Nederland. Al vanaf het jaar 800
na Christus was er sprake van een
nederzetting aan de rivier de IJssel, maar
pas in de middeleeuwen groeide Deventer
uit tot een volwaardige stad. Door de
ligging aan het water werd het al snel
een belangrijk handelscentrum. Vooral in
de 14e en 15e eeuw beleefde Deventer
haar ‘gouden’ jaren. Kooplieden bouwden
prachtige huizen in het stadshart en
dreven handel op stadsplein de Brink.
Wandelen door de historische binnenstad
Veel van de monumenten uit het rijke
handelsverleden zijn bewaard gebleven en
de laatste dertig jaar gerestaureerd. Om
deze monumenten te bewonderen, is een
stadswandeling door het middeleeuwse
Bergkwartier een aanrader. Een ervaren
gids neemt je mee langs de historische
kopstukken en wijst je onder andere op de
typerende gevelstenen, ornamenten, snijramen en de hoge plafonds van de panden
die hier te zien zijn. Ook kom je langs het
oudste stenen woonhuis van Nederland,
dat gebouwd is in de Sandrasteeg (vlakbij
de Grote of Lebuïnuskerk). De wandeling
start het hele jaar door van dinsdag t/m
zondag om 13.30 uur bij VVV Deventer
(Brink 89, Pennickshuis).
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Dickens Festijn
Een straat waar je ook doorheen loopt
met de stadswandeling is de pittoreske
Walstraat. Hier vind je leuke boetiekjes
en restaurantjes die stuk voor stuk uniek
zijn. Vlak voor kerst vormt deze straat
ook mede het decor van het tweedaagse
Dickens Festijn. Meer dan 950 personages
uit de boeken van de beroemde Engelse
schrijver Charles Dickens komen dan tot
leven: van Oliver Twist en Mr. Pickwick
tot de Christmas Carol Singers, klerken
en weeskinderen. Jaarlijks trekt dit gratis
evenement ruim 150.000 bezoekers. Dit
jaar is het Dickens Festijn op 17 en 18
december. Kijk voor meer informatie op
dickensfestijn.nl.
Boekenstad bij uitstek
Naast het Dickens Festijn is Deventer
ook bekend vanwege de Deventer
Boekenmarkt, de grootste boekenmarkt

van Europa (altijd de eerste zondag van
augustus). Al eeuwen worden er in de stad
boeken gemaakt, bewaard en verkocht.
Dat was al zo in de 15e eeuw en dat is
nu nog steeds zo. In de stad vind je een
groot aantal uitgeverijen, drukkerijen,
boekhandels en antiquariaten. En niet
te vergeten: Deventer heeft de oudste
(wetenschappelijke) stadsbibliotheek van
Nederland. De Athenaeumbibliotheek is
gevestigd in Klooster 12 en bezit maar
liefst 250.000 boeken. n

Fooddock
Het Havenkwartier is de creatieve broedplaats
van Deventer. Hier vind je onder andere
Fooddock, de eerste foodhal in Oost-Nederland.
Het is gevestigd in een historische graansilo.
Je kunt er bij diverse stalletjes puur en eerlijk
eten: van biologische kippendij tot sushi of
Flammkuchen. Kijk voor meer informatie op
havenkwartierdeventer.com en fooddock.nl.
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DEVENTERKOEKWINKEL

Wie Deventer zegt, noemt ook koek. De Hanzestad en koek
zijn al meer dan vijf eeuwen onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Stap bij de Deventer Koekwinkel op de Brink binnen voor de enige
echte Deventer koek. Zie de bon onderaan dit artikel voor een
speciale Univé-actie.
Brink 84, deventerkoekwinkel.nl

2

BROODVANJOOP

4.

Het is altijd fijn om te weten waar je goed kunt lunchen.
Brood van Joop is zo’n aanrader. De koffie smaakt er goed en het
biologische brood is er heerlijk.
Groote Poot 6, facebook/broodvanjoop

3

DEVENTERBORSTELWINKEL

Een winkeltje dat echt de sfeer van vroeger ademt, is De Kuiperij
anno 1860 A. Nijbroek, gespecialiseerd in bezems en borstels. Van
laptopborstels tot flessenborstels. Voor iedere schoonmaakklus is
er een passende borstel. Alleen open op zaterdag.
Menstraat 7, deventerborstelwinkel.nl

1.

4

OUDEMOSTERDFABRIEK

Ooit werd er de welbekende Golback mosterd gemaakt,
maar tegenwoordig is het een kleine markthal waar je brocante,
kleding, accessoires, handgemaakte sieraden, kussens, curiosa,
delicatessen en nog veel meer koopt.
Walstraat 64, facebook.com/deoudemosterdfabriek
MeerDeventer
Ook een dagje of nachtje naar Deventer? Op deventerinfo.nl vind
je nog veel meer informatie over deze gastvrije Hanzestad.

TipvanJeroenJongepier
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DeventerKoekwinkel
Ontvang 25% korting op Deventer
Koek producten op vertoon van deze
kortingsbon.
(De actie is niet geldig in combinatie
met andere aanbiedingen)
Aanbieding is geldig t/m met 30 april 2017.

2.

UNIVÉACTIE

UNIVÉACTIE

Adviseur,UnivéDeventer
“Een mooi hotel om te overnachten is het Sandton
IJsselhotel, direct gelegen aan de rivier de IJssel. Je hebt
daar een geweldig uitzicht op de stad en aan de achterkant
bevindt zich een mooi park. Een voordeel is dat je met het
pondje binnen luttele minuten in de binnenstad bent.
Goed eten kun je bij restaurant ’t Arsenaal (Nieuwe Markt
33-34). Zomers kun je hier ook erg mooi buiten zitten.”

Stadswandeling
Ontvang 50% korting op vertoon van
deze kortingsbon op de Hanzestadswandeling Deventer Bergkwartier &
Brink of de Hanzestadswandeling
Deventer Noordenbergkwartier.
Normale prijs € 2,50, nu € 1,25.
Aanbieding is geldig t/m met 30 april 2017.
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