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DE SPECIALISTEN STRAAT

WINKELCENTRUM 
BOXBERGERWEG

HAIRCARE
NATURAL

Boxbergerweg 56-60 - 7412 BE Deventer - Telefoon 0570 615 525
www.naturalhaircare.nu

Zó mag ik 
het horen!

Ontevreden over uw hoortoestellen?

Of gewoon benieuwd hoe goed uw gehoor is?
Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak

met een van onze audiciens van Fonique
Hoortechniek, voor een gratis hoortest

of een gratis second opinion

In ruim 90% van de door In ruim 90% van de door Fonique
uitgevoerde second opinions

wordt een aanzienlijke verbetering
bereikt in spraakverstaanbaarheid

Fonique Hoortechniek
Boxbergerweg 20

7412 BD Deventer
0570-600 5830570-600 583

deventer@fonique.nl
www.fonique.nl

0570-600 583

Boxbergerweg 1 - 7412 BB Deventer
Telefoon: 0570-613078 - Fax: 0570-616282

info@nubloemenbestellen.nl - www.nubloemenbestellen.nl Slijterij de Poort van Kleef

Maandaanbiedingen december 2019
Sonnema Berenburg 1L  Café Marakesh 0.7L

€11,99

Famous Grouse 0.7L Bacardi 0.7L

€9,99

€12,99 €12,99

Rielerweg 37 - Boxbergerweg 15 Deventer
www.depoortvankleef.nl

Slijterij 
de Poort 
van Kleef

Rielerweg 37
Boxbergerweg 15 

Deventer
www.depoortvankleef.nl

 www.tmoespot.nl      Boxbergerweg 21    Deventer 
Draadloze snel lader voor smartphone´s
Plaats je smartphone op het station en de batterij laadt 
automatisch en volledig draadloos op. 
Kabels en poorten slijten ook niet langer, 
omdat je niet continu je smartphone hoeft aan te sluiten.
De lader ondersteunt de functionaliteit voor snelladen. 
Ook geschikt voor iPhone

nu van 24,95 voor maar…… € 14,95

 www.tmoespot.nl      Boxbergerweg 21    Deventer 
Draadloze snel lader voor smartphone´s

10 oliebollen  
voor e10,-

130 jaar

Eerlijk en heerlijk brood 
van de echte bakker

131 jaar

 
 Boxbergerweg 24 – 7412 BD  Deventer 
 www.boxbergerweg.nl 
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Boxbergerweg 82 - 7412 BG Deventer
T (0570) 61 37 30

GRATIS 
BEHANG-
PLAKSEL 
BIJ AANKOOP 
VAN BEHANG*

*Geldig in december
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Dickens

Colofon

Dickens Festijn 2019 is een 
gezamenlijke uitgave van  
het Evenementenbureau 
VVV Deventer/dEVENTer  
en Mediaburo Schoppema 
te Deventer

Oplage: 
160.000 exemplaren
Redactie: 
Evenementenbureau 
VVV Deventer/dEVENTer
Vormgeving: 
Mediaburo Schoppema
Vormgeving omslag: 
Eigenz Deventer

Deftige heren op hoge fietsen banen 
zich een weg door de smalle straatjes, 
kantoorklerken en keurige dames snellen 
vooruit en buigen diep als Queen Victoria 
in haar draagstoel passeert. Christmas 
Carol Singers gaan van deur tot deur. 
Tonnen hete punch rollen door straten, 
zwervers bedelen om geld, boefjes 
stelen, kinderen zingen en handwerkers 
demonstreren hun ambacht. Kooplui 
bieden hun waar aan: antiek en sieraden, 
boeken en kunst, gingerbread en cider.  
De geuren van punch en gepofte kastanjes 
komen u tegemoet. 

Ontmoetingen met bekende karakters 
uit de boeken van Charles Dickens
Charles Dickens leefde van 1812 tot 1870 
en is de meest bekende Engelse schrijver 

uit de 19e eeuw. De wereld die Dickens 
omschreef was vooral de wereld van 
zijn vroegste jeugd. Het Dickens Festijn 
is dé gelegenheid om een groot aantal 
hoofdpersonen en karakters uit de boeken 
van Charles Dickens te ontmoeten. 

Wees niet verrast als u wordt uitgefoeterd 
door de gierige, onvriendelijke Ebenezer 
Scrooge uit A Christmas Carol. Hoort u 
een klok luiden? Dan ziet u de geest van 
zijn overleden compagnon Jacob Marley 
verschijnen, die de komst van de drie 
geesten aankondigt. 

De geesten van het Verleden, Heden en 
de Toekomst proberen tot Scrooge door te 
dringen dat hij zijn gierige inborst moet 
veranderen. 

Dickens Festijn Deventer

Ga terug in de tijd van Charles Dickens

De 19e eeuwse Engelse 
stad van Charles Dickens 
herleeft in volle glorie 
op zaterdag 14 en zondag 
15 december in Deventer. 
In het historische 
Bergkwartier komen 
ruim 950 personages uit 
de beroemde boeken 
van deze Engelse 
schrijver tot leven: van 
Scrooge tot Oliver Twist, 
van Mr. Pickwick tot 
Christmas Carol Singers, 
van weeskinderen tot 
kantoorklerken en 
deftige lieden.
Huizenhoge kerstbomen 
en de prachtig 
gerestaureerde panden 
vormen het decor. 

Het Dickens Festijn in Deventer onderscheidt zich 
door het grote aantal optredens van acteurs en 
toneelspelers, van jong tot oud, koren, zangers en 
muzikanten en door de deelname van de bewoners 
uit het Bergkwartier. U komt de acteurs en 
figuranten vooral op straat tegen, maar ook achter 
ramen of soms hoog op een dak. Dit alles maakt het 
festijn tot één groot ‘living outdoor- theatre’.  

De beroemde boeken van Charles Dickens 
komen op zaterdag 14 en zondag 15 december 

van 11.00-17.00 uur in Deventer tot leven

Foto: Sander Korvemaker

Foto: Sander Korvemaker

Theater en muziek op 
straat, achter de ramen 
of hoog op een dak

Even verderop zit de rijke oude dame Miss 
Havisham uit het boek Great Expectations 
verbitterd in haar trouwjurk tussen al het 
zilver te wachten op haar bruidegom.  
Zo slijt ze haar dagen en adopteert meisjes 
die ze leert de harten van jongens te 
breken. Wellicht komt u één van haar 
slachtoffers Pip tegen, stapelverliefd op de 
arrogante Estelle.   

Gluur naar binnen in het huis van Bob 
Cratchit, een arme klerk op het kantoor van 
Scrooge uit A Christmas Carol. De familie 
Cratchit geniet van het kerstdiner met 
kalkoen, waarbij de ziekelijke en kreupele 
zoon Tiny Tim roept: ‘God bless us, every 
one!’. 

Wellicht komt u onderweg nog een 
aandoenlijk schoolklasje met de strenge 
onderwijzer tegen. Het lijkt net alsof ze uit 
het boek Nicolas Nickleby zijn gestapt. 
Of volg de komische avonturen van de 
excentrieke, goedgelovige Samuel Pickwick 
en The Pickwick Club uit The Pickwick 
Papers.

David Copperfield flaneert door de straten 
met zijn mooie, maar ook naïeve Dora. 

En misschien ziet u Mr. Micawber, de 
huisbaas van David Copperfield. Hij is de 
goedheid zelve, maar heeft een flink gat in 
zijn hand. 

Ook vader Dorrit uit Little Dorrit kon niet 
met geld omgaan, waardoor hij en zijn hele 
familie in de gevangenis belandden. In 
het tijdperk van Charles Dickens kwamen 
schuldenaren terecht in de bekende 
Marshalsea Prison. U vindt de grimmige, 
Londense gevangenis op het Dickens 
Festijn.

Rondom het mysterieuze kerkhof bij 
de Bergkerk treurt de weduwe Lady 
Dedlock uit Bleak House bij het graf van 
Captain Hawdon, naast de grafzerken 
van vele andere slachtoffers van de barre 
leefomstandigheden uit de 19e eeuw. 

Maar er zwerven ook een aantal 
merkwaardige figuren over het festijn… 
Wees gewaarschuwd voor de sluwe Fagin 
uit Oliver Twist, een heler en aanstoker 
van vele misdaden in het Victoriaanse 
Londen. Oliver en zijn vrienden komt u 
ongetwijfeld tegen. Pas wel op uw tassen 
en zakken, het blijven dieven!  



Wij wensen u 
fijne feestdagen

en een voorspoedig 2020!

 www.woltersbv.nl

Baderie
Mulder

Compleet genieten
bij Baderie Mulder 
Uw nieuwe badkamer moet er fantastisch 
uitzien én elke dag weer heerlijk comfor-
tabel zijn in gebruik. Daarom besteden we 
bij Baderie precies evenveel aandacht aan 
uitstraling als functionaliteit. Slim kan 
heel mooi zijn en mooi heel doordacht. Dat 
voelt u direct wanneer u een badkamer van 
Baderie binnenstapt.

Industrieweg 10, Deventer t: 0570-676768

De gezelligheid van toen 
in de badkamer van nu!

Smedenstraat 23-25 Deventer  0570-613414

www.vanderlindenlingerie.nl

voor de mooiste kerstkado’s
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Bovendien is het mogelijk om het gehele jaar met een 
groep een rondleiding te reserveren in het Charles 
Dickens Kabinet en Kostuumatelier, eventueel in 
combinatie met een heerlijke lunch in een Engelse tea- 
en lunchroom. 

Meer info: www.deventer.info/groepen 

TIP! 

De Victoriaanse tijd, genoemd naar Queen Victoria (die 
óók aanwezig is op het Dickens Festijn), is een tijd van 
grote sociale tegenstellingen, van rijkdom maar ook van 
grote armoede. 

In het Victoriaanse tijdperk waren strenge fatsoensnormen 
zeer belangrijk. De gegoede burger gaf de toon aan: 
vroomheid en ingetogenheid waren de deugden die een 
ieder moest beoefenen.  

Foto: Sander Korvemaker

Met uw bezoek aan het Dickens Festijn 
gaat u ruim 150 jaar terug in de tijd. 
Het Bergkwartier in Deventer wordt 
omgetoverd tot een Engelse stad uit de 19e 
eeuw. Charles Dickens is één van de meest 
invloedrijke schrijvers uit deze eeuw. 

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, 
die onlangs is uitgebreid met maar 
liefst 4009 boeken, kunt u de meest 
bijzondere uitgaven en knipselmappen 
van en over Charles Dickens inkijken. 
De tentoonstelling en bibliotheek is 
samengesteld met een groot aantal 
pronkstukken uit de indrukwekkende 
Dickens-collectie van Emmy Strik, 
initiatiefneemster van het Dickens  
Festijn.  

Charles Dickens Kabinet
Permanente Dickens expositie 
in de Walstraat

Welkom in de 19e eeuw! 

TIP! 
     Ook u kunt zich gedragen volgens 

de normen uit deze tijd: 
• Als de optocht met de    
 doedelzakspelers en Queen Victoria 
in de draagkoets voorbijkomt dient 
men diep te buigen (heren: hoed af!). 

Heb ontzag voor onze Queen Victoria!
• Uiteraard vraagt u niet aan personages 

om te poseren voor een foto, een digitale  
 camera of mobiele telefoon kende men immers 

    in de tijd van Charles Dickens nog niet.
•  Begroet elkaar! Een knik met het hoofd, een 

handgebaar en heren kunnen hun hoed kort 
aanraken. Extra leuk is het natuurlijk om elkaar 
zoals in A Christmas Carol een ‘Merry Christmas’ 
te wensen. 

    En niet onbelangrijk: heeft u wel voldoende 
Engelse pounds op zak?

Het Dickens Festijn is op zaterdag 14 en zondag 15 december 
van 11.00 tot 17.00 uur en vindt plaats in de Walstraat, 
Golstraat, Damstraat, Roggestraat, Bergstraat, Bergkerkplein, 
Kerksteeg, Bergschild en Menstraat. Voor de route van het 
festijn geldt éénrichtingsverkeer. 

Informatie over de toegang en wachtrij

Het Dickens Festijn wordt jaarlijks door 
125.000 bezoekers bezocht. De toegang 
is gratis. Wel dient er rekening te 
worden gehouden met een wachttijd bij 
de ingang die kan oplopen tot  
1,5 uur. Toegang is alleen mogelijk 
via de Keizerstraat (t.h.v. de 
Schouwburg). Bezoekers worden via 

de Brinkpoortstraat en Keizerstraat 
naar de ingang van het Dickens Festijn 
geleid, waar het publiek groepsgewijs 
wordt toegelaten. 

Een plattegrond met de route van het 
Dickens Festijn en de wachtrij is te 
vinden op pagina 13.  

Open: elke zaterdag van 12.00-16.00 uur  
(en tijdens het Dickens Festijn)
Locatie: Walstraat 20
Toegang: € 2,-
Meer info: www.dickensfestijn.nl/het-
charles-dickens-kabinet



DEVENTER BUITENSOCIËTEIT
WENST U

Bowlen   Eten & Drinken   Vergaderen   Feesten

Volg ons ook op facebook
       @deventerbuitensocieteit

www.deventerbuitensocieteit.nl
info@deventerbuitensocieteit.nl

   Tip! Neem eens het

 pontje naar de ove
rkant

  Fijne 
     feestdagen!
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TIP! 
LICHTJES 
KOOPAVOND

Op donderdagavond 12 
december is er een Lichtjes 
Koopavond, waarbij de 
winkels in de Walstraat 
en Golstraat tot 21.00 uur 
geopend zijn. Een gezellige 
en sfeervolle avond met 
vele lichtjes en een vleugje 
Dickens! 

   Foto: Rob van der Laan

Geen klein koortje op straat, maar in de 
Deventer Schouwburg staat op zondag 
15 december een groot koor van  
100 volwassenen en 50 kinderen. 

Vanaf begin oktober wordt er volop gerepeteerd door 
dit projectkoor uit Deventer. De zangers en zangeressen 
nemen het publiek mee door het Londen van Charles 
Dickens aan de hand van een gezellige sing-a-long. 
Zingt u mee?   

Datum en tijd: zondag 15 december 
om 11.00 en 15.00 uur 
Locatie: grote zaal Deventer Schouwburg 
(Leeuwenbrug 2)
Toegang: € 12,50, t/m 12 jaar € 9,- 
(incl. warme chocolademelk of hot wine)
Meer info en reserveren: 
www.deventerschouwburg.nl 

Onder leiding van dirigent Juliette Dumoré worden op 
ontspannen wijze de meerstemmige liederen aangeleerd en 
vervolgens uitgevoerd.  

Datum en tijd:  zaterdag 14 december van 14.00-16.00 uur
Locatie: Bibliotheek Deventer (Stromarkt 18)
Toegang:  gratis
Meer info: www.bibliotheekdeventer.nl

Kerstavond 1843. Iedereen viert gezellig samen 
kerst, behalve één man. Ebenezer Scrooge. De oude 
verbitterde vrek geeft niks om mensen, warmte en 
gezelligheid. Maar die avond krijgt hij bezoek van drie 
geesten en een laatste kans om zijn leven te beteren.   

Datum en tijd: zaterdag 14 december om 19.30 uur 
Locatie: kleine zaal Deventer Schouwburg  
(Leeuwenbrug 2)
Toegang: € 12,50 
(incl. warme chocolademelk of hot wine)
Meer info en reserveren: www.deventerschouwburg.nl   

Dickens vertelt... 
A Christmas Carol (12+)

Acteur en regisseur Nick Teunissen gaat 
er speciaal voor u eens goed voor zitten. 
Nick is een begenadigd verteller en 
in een uur tijd brengt hij de magische 
wereld van Charles Dickens tot leven. 

‘Angels we have heard on high’, 
‘Jingle bells’,  … en nog veel meer 
prachtige Engelse carols en sfeervolle 
kerstliederen komen voorbij in het Vocaal 
Kerstcafé in de Bibliotheek in Deventer. 
Badkamerzanger of ervaren koorzanger? 
Iedereen is welkom om gezellig samen 
kerstnummers te zingen. 

Vocaal KerstcafE
'

Speciaal voor het Dickens Festijn in 
Deventer hebben de koekbakkers van 
Jb. Bussink een overheerlijke ‘Queen 
Victoria Ontbijtkoek’ met appel en kaneel 
gemaakt. 

Verkrijgbaar in de Deventer Koekwinkel 
(Brink 84), op het Dickens Festijn 
(kraam Menstraat) en in de webshop 
www.deventerkoekwinkel.nl.        

Dickens ontbijtkoek 
van de bakkers van Bussink
Deventer en koek zijn onlos(s)makelijk met elkaar verbonden. Al 426 jaar wordt  
de wereldberoemde kruidkoek in deze historische Hanzestad gebakken. 
 Jb. Bussink is de enige koekbakker die tot op de dag van vandaag 
de echte Deventer Koek bakt, volgens een eeuwenoud en nog 
immer geheim recept. Liefhebbers van Deventer Koek komen nog 
altijd van heinde en ver naar het knusse Deventer Koekwinkeltje 
voor hun favoriete lekkernij. 

Dickens Zingt
in de schouwburg



Nu in de showroom: de volledig nieuwe Subaru Forester e-BOXER. 
De ultieme hybride voor elk avontuur. 

Hybrid, the Subaru way

De slimste keuze.
En de betrouwbaarste.
En de veiligste.

De nieuwe Subaru Forester e-BOXER combineert 
hybridetechnologie met symmetrische vierwielaandrijving, met 
standaard:

- 2.0 benzine e-BOXER hybride
- 11% lager brandstofverbruik
- 1.870 kg trekgewicht
- Symmetrical All-Wheel Drive (permanente vierwielaandrijving)
- X-MODE technologie inclusief Hill Descent Control
- EyeSight veiligheidssysteem met Adaptive Cruise Control

De volledig nieuwe Subaru Forester met hybridetechniek is er 
vanaf: € 43.995,-

Profiteer alleen dit jaar nog van groot financieel voordeel!
Zelf ontdekken? Ga naar www.subaru.nl/forester of bezoek de dichtstbijzijnde Subaru-dealer.  
Gecombineerd verbruik: 6,7 l/100 km en CO2-emissie 154 g/km.

TIJDELIJK MET 
EXTR A UITRUSTING 

T.W.V. € 5.695

PRIVATE LEASE
NU VOOR € 499

AUTOHUIS EICKHOF
Kayersdijk 153 | 7332 AR Apeldoorn | 055 - 5212809
www.eickhof.nl | 

MAZDA CX-5

KRACHT ÉN LUXE  B INNEN BEREIK
Extra uitrusting bestaat uit o.a.

.  Automaat

.  Lederen bekleding

.  Bose® premium audio

.  2.000 kg trekkracht

Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 4,9 tot 7,2 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 128 tot 164 g/km. De vermelde NEDC waarden voor het 
gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek. Private Lease aanbod wordt aangeboden door 
Mazda Leasing en is geldig van 24 mei t/m 31 juli 2019 of zolang de voorraad strekt, uiterste registratiedatum 31 augustus 2019. Overige consumentenacties niet mogelijk i.c.m. het 
Private Lease aanbod. Genoemd maandbedrag is gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km/jaar incl. rente, afschrijving, reparaties, onderhoud, banden, wegenbelasting, 
verzekering, pechhulp in binnen- en buitenland, afl everkosten en BTW. Het maandbedrag is exclusief brandstof, metallic/mica lak en eventuele opties. Afgebeeld model kan afwijken van 
de daadwerkelijke specifi caties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

DRIVE  TOGETHER

Een auto die alles kan en op alles is op voorbereid, 
dat is de Subaru Forester Spring Edition. Subaru’s 
ruime en sterke SUV is momenteel extra aantrekkelijk 
dankzij tal van beschermende accessoires voor 
binnen- en buitenkant. Het maakt de Forester nog 
veelzijdiger, nog veiliger en nog aantrekkelijker. 
Want zaken die altijd al vanzelfsprekend zijn voor 
de Forester als een automatische Lineartronic 
transmissie, 2.000 kilogram trekgewicht, 
permanente vierwielaandrijving en natuurlijk het 
veiligheidssysteem EyeSight heeft de Spring Edition 
ook. Meer goed nieuws? Dat vertelt de Subaru-dealer 
u, maar mocht u zich afvragen wat de Forester Spring 
Edition kost: hij is er vanaf € 46.995,-. 

Zelf ontdekken wat de Subaru Forester Spring 
Edition is? Ga naar www.subaru.nl/spring-edition
of bezoek de dichtstbijzijnde Subaru-dealer.

Gecombineerd vebruik: 6,5 l/100 km en CO₂-emissie 150 g/km. Informeer bij uw 
officiële Subaru dealer naar de mogelijkheden.

DE SLIMSTE KEUZE. 
EN DE BESTE. 
EN DE VEILIGSTE. 

DE  SUBARU FORESTER
SPRING EDITION



   Foto: Rob Voss

Een aantal particulieren is toen opgestaan 
en introduceerde een hele andere 
manier van denken en kijken. Zij zagen 
de schoonheid en cultuurhistorische 
waarde van het Bergkwartier. Al gauw 
lag er een plan voor Stadsherstel op tafel: 
monumenten aankopen, opknappen en 
verhuren. Vooral dat laatste -verhuren - 
was nieuw in Nederland. In de ogen van 
de initiatiefnemers was het echter de enige 
manier om de goede staat van de panden 
ook in de toekomst te kunnen waarborgen. 
Inmiddels bestaat de NV Bergkwartier 
meer dan 50 jaar en heeft nu zo’n 160 
panden in bezit. Dit zijn vrijwel allemaal 
rijksmonumenten in en rond de historische 

binnenstad van Deventer. NV Bergkwartier 
voelt zich verantwoordelijk voor het in 
stand houden van dit bijzondere ensemble 
van historische straten en huizen in het 
Deventer Bergkwartier, waarvoor zij in 
1978 de prestigieuze Europa Nostraprijs 
ontving.

Dankzij de NV Bergkwartier wordt een 
belangrijk deel van de Deventer historie 
bewaard, en dus ook het karakteristieke 
stadsdeel waar het Dickens Festijn jaarlijks 
plaats vindt. 
Want wie wat bewaart, die hééft wat!  

Meer informatie: www.nvbergkwartier.nl 

NV Bergkwartier 
trotse hoofdsponsor 
van het Dickens Festijn

Het had niet veel gescheeld, of het prachtige decor van het 
Dickens Festijn had helemaal niet meer bestaan. In 1959 lag er bij 
de gemeente Deventer een plan voor een ingrijpende verandering 
van de infrastructuur van de binnenstad. Voor dit ingrijpende 
plan zou vrijwel het complete Bergkwartier moeten verdwijnen. 

‘Je kunt er de mooiste reclameslogans op 
loslaten, maar uiteindelijk gaat het om de 
afspraken met de klanten en de kwaliteit 
die wordt geleverd. Niet meer, maar ook 
niets minder’, zegt directeur Jan de Jong, 
die overigens zelf ook als figurant aan het 
festijn deelneemt. 

‘Blijf zo dicht mogelijk bij jezelf, houd de 
lijntjes zo kort mogelijk en vertrouw op 
de kwaliteit die je met de zaak al zo lang 
levert’, luidt het credo waarmee De Jong en 
zijn partner het imperium hebben kunnen 
uitbreiden en dat hij zelf ook dagelijks in 
de praktijk brengt. 

Laagdrempelig en goed; het zijn precies de 
eigenschappen waarom DJM zich zo bij het 
Dickens Festijn thuis voelt.   

Meer informatie: 
www.djmbedrijfsdiensten.nl 

Voor de vierde keer verbindt De Jong Moezelaar Bedrijfsdiensten 
(DJM) zich als sponsor aan het Dickens Festijn. Het 
schoonmaakbedrijf met vestigingen in Deventer, Raalte en Cuyk 
staat al 26  jaar garant voor een hoge kwaliteit zonder met te veel 
bombarie op de voorgrond te treden. 

DJM BEDrijfsdiensten

Dickens
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Van 12 t/m 15 december zijn 
er ruim 70 kerstkramen in een 
sprookjesachtig verlichte en 
verwarmde kerk. De liefhebber kan 
er voor de 33e keer zijn hart ophalen 
aan een groot aanbod van bijzondere 
kerstartikelen, zoals woondecoraties, 
handgemaakte en kunstzinnige 
producten, en daarnaast diverse 
culinaire (streek)producten en 
delicatessen. Er is een nóg hogere 

Kerstmarkt Lebuinuskerk

In kerststad Deventer mag voor veel mensen ook een 
bezoek aan de kerstmarkt in de Lebuinuskerk niet 
ontbreken. En dit jaar is de kerstmarkt voor het eerst ook 
op zondag! 

kerstboom, mooi ingedekte 
showtafels, workshops, jeugdhoek, 
muzikaal programma op twee podia 
en natuurlijk mogen de traditionele 
kniepertjes niet ontbreken.  
Kortom: kerstsfeer in optima forma.  

Nieuw dit jaar is de 3D kerststal 
van kunstenaar Jeroen Teelen, met 
licht, geluid en animaties. Deze 
interactieve kerststal is t/m 6 
januari te zien. De opbrengst van de 
kerstmarkt komt ten goede aan de 
restauraties en onderhoud van de 
Lebuinuskerk.  

Datum en tijd: 
•  donderdag 12 december  

van 14.00-21.00 uur
•  vrijdag 13 december  

van 10.00-21.00 uur
•   zaterdag 14 december  

van 10.00-20.00 uur
•   zondag 15 december  

van 12.00-17.00 uur
Locatie: Grote of Lebuinuskerk 
(ingang aan het Grote Kerkhof 42, 
tegenover de Grote Poot)
Toegang: € 3,- 
(kinderen t/m 12 jaar gratis), op 
zondag wordt er een vrije gift 
gevraagd. 
Meer info: 
www.kerstmarktlebuinusdeventer.nl

Broederenkerk 
(Broederenstraat 18, toegang gratis)
•  13.15 – 13.45 uur  Popkoor Break Out 
•  14.00 – 14.30 uur  Vocalized 
•  14.45 – 15.30 uur  Vrouwenpopkoor Nenoni
•  15.45 – 16.15 uur  Stemm-inn 
•  16.30 – 17.00 uur  Vrouwenkoor Sincero

Grote of Lebuinuskerk 
(Grote Kerkhof, toegang: vrije gift)
•  12.00 – 12.30 uur Lebuinus Kerstkoor  
•  12.45 – 13.15 uur  Con Amore  
•  13.30 – 14.15 uur  Kerstkoor Colmschate 
•  14.30 – 15.00 uur  De Heeren van Salland 
•  15.15 – 15.45 uur  Het Stijlorkest
•  16.15 – 17.00 uur   Muziekvereniging 

Eendracht

Kerstconcerten
Onder de titel ‘Deventer Kerststad’ zijn er op zondagmiddag 
15 december in de Broederenkerk en Grote of Lebuinuskerk 
kerstconcerten. Ruim 300 koorleden en musici van verschillende 
koren en muziekverenigingen uit Deventer en omgeving brengen 
hun sfeervolle kerstrepertoire. 

Vandaag de dag heeft Deventer van dinsdag 
t/m zaterdag iedere dag een markt. Kleinere 
wijkmarkten en op vrijdag en zaterdag 
zijn er op stadsplein De Brink twee grote 
algemene warenmarkten. Producten als 
groenten, vis, fruit, bloemen en brood zijn 
vers en komen veelal die zelfde ochtend 
nog van de veiling of visafslag. De Deventer 
markten staan voor kwaliteit, een gevarieerd 
aanbod en een gezellige typische marktsfeer. 

Tijdens het weekend van het Dickens Festijn 
staat de markt in het teken van kerst.  
Slenter langs de sfeervolle kraampjes  
en haal de laatste boodschappen voor  
het kerstdiner.  

Wekelijkse 
warenmarkt  
op de Brink 
in kerstsfeer
vrijdag 13 
december van 
8.00-13.00 uur
zaterdag 14 
december van 
9.00-17.00 uur 

Kerstmarkt op de Brink 
zondag 15 december  
van 11.00-17.00 uur

Meer info: www.deventermarkten.nl

Deventer is van oudsher een echte marktstad. Al in de vroege 
middeleeuwen was er sprake van markthandel in de Hanzestad. 
Naast de dagelijkse markten waren er ook grote jaarmarkten. De 
markt en Deventer horen dan ook bij elkaar, al eeuwen!

De Deventer Markt... van alle markten thuisTIP! 

KOOKBOEK ‘AAN TAFEL 
MET CHARLES DICKENS’

In het recent verschenen 
kookboek 'Aan tafel met Charles 
Dickens' heeft Josephine van 
het blog My inner Victorian 26 
authentieke Victoriaanse recepten 
beschreven die zijn gebaseerd 
op Dickens’ leven en verhalen. 
Denk bijvoorbeeld aan een 
hartige pastei, karwijzaadcake, of 
natuurlijk Christmas pudding! 

‘Aan tafel met Charles Dickens’ 
kost € 12,50 en is te koop bij de 
VVV Deventer (Brink 89 en kraam 
in de Menstraat). Meer informatie: 
www.aantafelmetcharlesdickens.nl
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Programma
Donderdag 12 december 
• Kerstmarkt Lebuinuskerk
  Grote of Lebuinuskerk 11 : 14.00-21.00 uur,  

toegang € 3,- (t/m 12 jaar gratis).  
Meer info: pagina 11

• Lichtjes Koopavond
 Walstraat en Golstraat: tot 21.00 uur.  
 Meer info: pagina 7

Vrijdag 13 december
• Wekelijkse Warenmarkt 
  Stadsplein de Brink 7 : 8.00-13.00 uur.  

Meer info: pagina 11  
• Kerstmarkt Lebuinuskerk 
  Grote of Lebuinuskerk 11 : 10.00-21.00 uur,  

toegang € 3,- (t/m 12 jaar gratis).  
Meer info: pagina 11

Zaterdag 14 december
• Dickens Festijn 
  Bergkwartier A  B  C : 11.00-17.00 uur,  

toegang gratis. Meer info: pagina 3 en 5
• Winkels open
  Deventer binnenstad: tot 17.00 uur
• Wekelijkse warenmarkt in kerstsfeer
  Stadsplein de Brink 7 : 9.00-17.00 uur.  

Meer info: pagina 11
• Kerstmarkt Lebuinuskerk 
  Grote of Lebuinuskerk 11 : 10.00-20.00 uur,  

toegang € 3,- (t/m 12 jaar gratis).  
Meer info: pagina 11

• Vocaal Kerstcafé
  Bibliotheek Deventer 12 : 14.00-16.00 uur,  

toegang gratis.  
Meer info: pagina 7

• Dickens vertelt… A Christmas Carol (12+)
  Deventer Schouwburg 1 : 19.30 uur,  

toegang: € 12,50. Meer info: pagina 7

Zondag 15 december 
• Dickens Festijn 
  Bergkwartier A  B  C : 11.00-17.00 uur,  

toegang gratis. Meer info: pagina 3 en 5
• Kerstkoopzondag
  Deventer binnenstad: tot 17.00 uur
• Kerstmarkt op de Brink
  Stadsplein de Brink 7 : 11.00-17.00 uur.  

Meer info: pagina 11 
• Dickens Zingt
  Deventer Schouwburg 1 : 11.00 en 15.00 uur,  

toegang € 12,50 (t/m 12 jaar € 9,-). 
 Meer info: pagina 7
• Kerstmarkt Lebuinuskerk 
  Grote of Lebuinuskerk 11 : 12.00-17.00 uur,  

toegang vrije gift.  
Meer info: pagina 11

• Kerstconcerten
  Grote of Lebuinuskerk 11 : 12.00-17.00 uur en 

Broederenkerk 10 : 13.15-17.00 uur,  
toegang gratis. Meer info: pagina 11

Locaties

A
 Ingang toegangsroute Dickens Festijn

    Toegangsroute en wachtrij Dickens Festijn afgezet met dranghekken.  
Let op! Het festijn wordt jaarlijks bezocht door 125.000 bezoekers, houd 
daarom rekening met een wachttijd die kan oplopen tot 1,5 uur.

1  Deventer Schouwburg 
2  Loopbrug  

B  Ingang Dickens Festijn
     Voor het Dickens Festijn geldt éénrichtingsverkeer, de route is geheel

   aaneensluitend. Alle overige straten rondom het festijn zijn afgesloten.

C  Uitgang Dickens Festijn 

3  Station (NS en bus)
4  Halteplaats pendelbussen van en naar het extra parkeerterrein
5  Halteplaats touringcarbussen dagtochten

6  Bergkerk
7  Brink
8  Deventer Koekhuisje 
9  VVV Deventer 

10  Broederenkerk
11  Grote of Lebuinuskerk
12  Bibliotheek 

Bereikbaarheid
P  PENDELBUSDIENST

Speciaal voor het Dickens Festijn is een pendeldienst ingesteld. Op 14 en 15 december 
volgt u komende vanaf de A1 de borden naar een extra, bewaakt parkeerterrein, 
inclusief busvervoer naar het centrum 4 . De pendelbussen rijden van 8.30-18.30 uur  
(€ 10,- per auto). 

P  PARKEREN
In de binnenstad parkeert u onder meer in de Centrumgarage  P1 . De andere 
parkeerplaatsen rondom het centrum zijn aangegeven met P  op de plattegrond.  
Op het Pothoofd worden extra invalidenparkeerplaatsen ingesteld. 

F  FIETSENSTALLINGEN 
Fietsen kunnen gratis en bewaakt gestald worden bij het NS-station F1 . Daarnaast 
zijn de gratis en bewaakte fietsenstallingen aan Op de Keizer  F2  en het Lamme van 
Dieseplein F3  geopend van 8.45-17.30 uur. Ook worden er extra fietsenrekken geplaatst 
op de Gedempte Gracht F4  en Leeuwenbrug F5 .

 
  VOETVEER (Worp en IJsselhotel)  
Het pontje vaart op 14 en 15 december van 9.00-23.00 uur.  
 Let op! Het parkeerterrein op de Worp is beperkt beschikbaar. Vol = vol.  

 

  INFORMATIE 
VVV Deventer , Brink 89 (Penninckshuis) 
14 en 15 december geopend van 10.00-17.00 uur 
tel. 0570-710120, www.deventer.info

EHBO
 Prinsenplaats
 Menstraat 6

POLITIE tel. 0900 8844
ALARM tel. 112

TOILETTEN 
T  Keizerstraat 
T  Geert Grootestraat 
T  Prinsenplaats 
T  Bergkerk 
T  Bergschild 
T  Brink (achter de Waag)
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’s avonds 
parkeren 

€ 0,50 
per uur  

Centrumgarage
Op de Keizer 1
7411 TC Deventer
 0570 - 61 60 99
www.centrumgaragedeventer.nl

 in het centrum van Deventer   24/7 open   oplaadpunten  

’s avonds 
parkeren 

€ 0,50 
per uur  

Centrumgarage
Op de Keizer 1
7411 TC Deventer
 0570 - 61 60 99
www.centrumgaragedeventer.nl

 in het centrum van Deventer   24/7 open   oplaadpunten  

Ook tijdens het DICKENS FESTIJN zijn wij gewoon GEOPEND met vanzelfsprekend het LAAGSTE parkeertarief!

’s avonds 
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€ 0,50 
per uur  

Centrumgarage
Op de Keizer 1
7411 TC Deventer
 0570 - 61 60 99
www.centrumgaragedeventer.nl

 in het centrum van Deventer   24/7 open   oplaadpunten  

’s avonds 
parkeren 

€ 0,50 
per uur  

Centrumgarage
Op de Keizer 1
7411 TC Deventer
 0570 - 61 60 99
www.centrumgaragedeventer.nl

 in het centrum van Deventer   24/7 open   oplaadpunten  

Ook tijdens het DICKENS FESTIJN zijn wij gewoon GEOPEND met vanzelfsprekend het LAAGSTE parkeertarief!

Parkeer tijdens het Dickens Festijn voordelig 24/7 midden in de binnenstad
 van Deventer naast de HEMA. Max € 10,- per 24 uur - 

Avondtarief 0,50 per uur (met uitzondering van koopavonden).

Deventer is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. NS rijdt op 14 en 15 december 
met extra en langere treinen van en naar Deventer. 
Vanaf het NS- en busstation Deventer is het slechts 3 minuten lopen naar het centrum. 
Het Dickens Festijn begint al op het NS station. Bezoekers aan het festijn worden 
verwelkomd door Christmas Carol Singers en Dickens-acteurs uit de beroemde boeken 
van Charles Dickens.   

Plan uw reis via de NS-Reisplanner Xtra App of via www.ns.nl 

Openbaar vervoer
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De Haas verlichting is een bedrijf dat al 3 generaties gespeciali-
seerd is in het leveren van verlichting  en lichtadviezen.  Wij zijn 

gevestigd in het centrum van Deventer waar wij een mooie ruime 
winkel hebben met een deel van het assortiment wat wij kunnen 
leveren. Van diverse merken hebben wij mooie verlichting die u 
bij ons kunt komen bewonderen. Laat u verrassen en kom eens 

langs in onze winkel. Of nodig ons uit bij u thuis om u te voorzien 
van een goed lichtadvies of compleet lichtplan.

Lange Bisschopstraat 28, Deventer
0570 - 615 121
info@dehaasverlichting.nl
www.dehaasverlichting.nl

Vanaf nu sta je er niet alleen voor.
Bel nu voor meer informatie of reserveer 
een vrijblijvend Advies op Maat gesprek

en 2020 wordt zeker jóuw jaar.

We love to make fi sh&veggies for the city that loves to eat it!

Wist je dat… 
In Deventer een 
Fish&Chips&Veggies 
restaurant is geopend? 
Aan de voet van de 
Lebuïniskerk, dichtbij 
de IJssel is Beryl’s 
gevestigd.

Bij Beryl’s kan je genieten van een lunch, borrel en/of diner zie www.beryls.nl
Geen tijd om in het gezellige restaurant te eten?, take away is ook mogelijk!
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Dickens Festijn & Deventer Kerststad 2019 is mogelijk dankzij: 



Walstraat 19, 7411 GJ Deventer, 
T. 0570 618855, www.dekruidnagel.nl,   /DeKruidnagelDE KRUIDNAGEL

Merino  
Wollen

SOKKEN
• SUPERIEURE  

KWALITEIT SOKKEN  

• SUPERZACHT
• KRIEBELT NIET 

• OPTIMALE VENTILATIE

Onmisbaar voor warme voeten!

’s avonds 
parkeren 

€ 0,50 
per uur  

Centrumgarage
Op de Keizer 1
7411 TC Deventer
 0570 - 61 60 99
www.centrumgaragedeventer.nl

 in het centrum van Deventer   24/7 open   oplaadpunten  

’s avonds 
parkeren 

€ 0,50 
per uur  

Centrumgarage
Op de Keizer 1
7411 TC Deventer
 0570 - 61 60 99
www.centrumgaragedeventer.nl

 in het centrum van Deventer   24/7 open   oplaadpunten  

Ook tijdens het DICKENS FESTIJN zijn wij gewoon GEOPEND met vanzelfsprekend het LAAGSTE parkeertarief!

Maandag 23 dec. geopend van 9.00 - 18.00 en dinsdag 24 dec. geopend  van 9.00 - 16.00.

Beide kerstdagen zijn wij geopend tussen 
11.30 en 12.00 voor het afhalen van 

bestellingen. Zowel de schotels als ook 
kant-en-klaar maaltijden. Vraag in de 

winkel naar de mogelijkheden!

WARMTESERVICE
verwarming  |  sanitair  |  installatiemateriaal

Duurzaam begint
bij Warmteservice

CV-ketels, zonneboilers, ventilatie, 

warmteterugwinunits, zonnepanelen 

en warmtepompen

Geen

zonnepaneel 

te veel!
Ga naar warmteservice.nl/

zonnepanelenkiezer

DEVENTER

Visbystraat 23

0570-50 39 70
warmteservice.nl

Ga naar warmteservice.nl/

zonnepanelenkiezer
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Met dank aan:

•  Alle bewoners en ondernemers van 
het Deventer Bergkwartier

•  Alle artiesten, deelnemers, 
toneelverenigingen en koren

•  Deventer Markten
•  Betuwe Express
•  Bergkerk
•  Bloemink Security
•  Brandweer Deventer

•  Broederenkerk
•  Circulus-Berkel
•  Deltion College
•  Deventer Marketing
•  EHBO Deventer
•  Elizen Vastgoed Groep 
•  Evenementenbureau VVV 

Deventer/dEVENTer
•  Gemeente Deventer
•  GHOR
•  Grote of Lebuinuskerk

•  Het Groenbedrijf
•  Horeca Deventer
•  Kepro
•  Kunstcircuit
•  Politie Deventer
•  Pulls
•  Press Hechttechniek
•  RAV IJsselland 
•  Scouting Deventer o.a.:
 - Scouting Dr. Ariëns-Buettegroep
 - Scouting LOAAH groep

•   Storingsdienst Deventer
•  Talamini
•  Team Toezicht
•  The Wall Street Waffle Bakery
•  Van Leeuwen Precisie
•  Veiligheidsregio IJsselland
•  Vrijmetselaarsloge
•  VVV Deventer 

Dickens Festijn & Deventer Kerststad 2019 is mogelijk dankzij: 



Wagenmaker 
Apeldoorn, Steenbokstraat 3, 055-5396666, toyota-apeldoorn.nl

Deventer, Solingenstraat 1, 0570-510666, toyota-deventer.nl
Zutphen, Brinkhorst 7, 0575-572020, toyota-zutphen.nl

De nieuwste Corolla is zonder twijfel de mooiste en beste Corolla ooit. Met de sportieve en dynamische rijeigenschappen is 
het een icoon die past bij deze moderne tijd en uitblinkt door het stijlvolle design. Toyota Safety Sense behoort tot de standaard-
uitrusting; dit is next level veiligheid die het rijden prettiger én vooral veiliger maakt. Met de nieuwe 2.0 liter High Power Hybrid 
motor rijdt u met 135kW/184pk tot 50% van de tijd elektrisch zonder stekker*. Lees er alles over op toyota.nl en ontdek het 
zelf tijdens een proefrit.

Gecombineerd brandstofverbruik varieert van 3,3 l/100 km (30,3 km/l) – 5,9 l/100 km (16,9 km/l). CO₂ 76-134 gr/km.

* Het daadwerkelijke te halen percentage is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, voertuigconfi guratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden. Prijs 
inclusief BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Vraag uw Toyota-dealer naar de voorwaarden. Afgebeeld Corolla Hatchback Executive t.w.v. € 36.490,-.

NEW COROLLA
HIGH POWER 
HYBRID

DE BEST VERKOCHTE AUTO TER WERELD

VANAF 
€ 23.995,-



Dickens Festijn

Dit geweldige cultuurevenement
zet Overijssel op de kaart!
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Sfeervol 
kerstconcert 
door het DVE
Pal voor de Kerstdagen verzorgt het 
Deventer Vocaal Ensemble (DVE) een 
kerstconcert volgens de prachtige Engelse 
traditie: A Festival of Lessons and Carols. 
Deze traditie is wereldwijd bekend 
geworden door de live uitzendingen  
van de BBC vanuit Cambridge.  
De Anglicaanse bisschop Benson is de 
geestelijk vader van de combinatie van 
kerstliederen en lezingen die voor het 
eerst in 1880 in Cornwall heeft geklonken. 

INTERACTIEVE 
KERSTSTAL

In de Broederenkerk 
wordt op ruim 400m2 het 
kerstverhaal uitgebeeld. 
Bezoekers stappen 
letterlijk onder een grote 
stadspoort door het verhaal 
in, om vervolgens aan de 
hand van verschillende 
diorama’s het kerstverhaal 
te beleven. Bijzonder is 
het interactieve karakter. 
Dieren maken geluid, 
het kampvuur begint te 
branden en voor kinderen 
zijn er tal van spelletjes 
en gelegenheid om te 
knutselen. 

Datum en tijd: 
•  13 december t/m 5 januari, 

dagelijks geopend van 
11.00-16.00 uur 

•  1e en 2e Kerstdag 
van 13.30-16.00 uur 
(Nieuwjaarsdag gesloten) 

Locatie: 
Broederenkerk 
(Broederenstraat 18)

TIP! 

Kerstconcert volgens Engelse traditie

vrije toegang

A Festival of 
Lessons and Carols

21 december 2019 - 20:00 uur 
Bergkerk Deventer

foto: Sander Korvemaker

The Gents hebben hun sporen 
tot ver buiten Europa verdiend. 
Onder leiding van dirigent 
Peter Dijkstra bestormden 
The Gents succesvol de 
nationale en internationale 
muziekpodia. De omvang 
van dit mannenensemble, 
dat voornamelijk a-capella-
repertoire uitvoert, maakt 
The Gents uniek. Het publiek 
wordt verrast door een zeer 
onderscheidende en heldere 
koorklank met warme 
basklanken als fundament en 
de sprankelende stemmen van 

de countertenoren in de hoogte. 
Daar komt bij dat het repertoire 
van The Gents zich niet beperkt 
tot een specifieke periode. Van 
renaissance tot romantiek, pop 
en jazz, de mannen zingen het 
met verve!    
Let op: vol is vol! 

Datum en tijd:  
dinsdag 24 december om  
20.00 uur (19.00 uur deuren open) 
Locatie: Bergkerk 
(Bergkerkplein 1)
Toegang: gratis  
(vrije gift na afloop)

In de sfeervolle Bergkerk 
zingt DVE bekende 
kerstliederen zoals  
‘O come all ye Faithful’ 
en ‘Silent Night’. Ook 
laat het DVE minder 
bekende kerstliederen 
horen van zowel oude 
als nieuwe componisten. 
Deze Christmas Carols 
worden afgewisseld met 
de ‘Lessons’, lezingen 
in het Engels over het 
kerstverhaal. Kom luisteren 
en zing mee!   

Kom op tijd, want vol is vol. 

Een gratis programmaboekje 
met de liederen en teksten 
wordt bij de ingang van de 
kerk uitgedeeld. Punch is te 
verkrijgen in bekers à € 1,-. 
 
Datum en tijd: zaterdag 
21 december om 20.00 uur 
(19.30 uur deuren open)
Locatie: Bergkerk 
(Bergkerkplein 1)
Toegang: gratis 
(vrije gift na afloop)

Kerstavondconcert met The Gents
Op 24 december geeft het vocaal Mannenensemble The Gents een kerstavondconcert 
in de Bergkerk. In een uur tijd brengen zij een afwisselend programma van prachtige 
klassieke kerstliederen en traditionele Carols. 

Meer info: www.zaterdagmiddagconcertendeventer.nl

Meer info: www.deventervocaalensemble.nl
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Deventer is genieten, winters genieten!

Extra koopavonden- en zondagen
Naast de wekelijkse koopavonden op donderdag, 
zijn de winkels in de binnenstad in december extra 
geopend op: 
• zondag 15 december • zondag 22 december
• maandag 23 december • zondag 29 december

Dickens
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Met het ontsteken van de betoverende lichtjesroute op 
21 november, is de verlichte binnenstad al een feestje 
op zich. Je waant je door een sfeervolle binnenstad 
en je ervaart het fijne van de wintertijd. De magische 
lichtjesroute leidt je langs bijzondere lichtobjecten. Wandel 
langs het betoverend grote rendier, waarna je een warme 
chocomel of een glühwein drinkt op het verwarmde terras. 
Tussendoor kun je de leukste decembercadeaus scoren in 
de gezellige steegjes van de stad. Eén dagje is bijna te kort, 
gelukkig kent Deventer meerdere hotels welke veelal met 
een knipoog naar de historie zijn ingericht en waardoor 
een overnachting een beleving wordt.  

Kijk voor een overzicht van alle winterse activiteiten op: 
www.deventer.info/winter en volg:

 indeventer
 indeventer.vvv

Winters genieten 

December staat in het teken van feest. 
Het is dan ook niet gek dat de hele 
maand december allerlei festiviteiten 
georganiseerd zijn …inDeventer! (en 
omstreken). Neem de verschillende 
kerstmarkten, kerstconcerten, het Dickens 
Festijn en extra koopzondagen. 

   Foto: Rob van der Laan

   Foto: Rob van der Laan

   Foto: Rob van der Laan



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!

Korenavond in Boreel
Doe je laatste kerstinkopen in winkelcentrum Boreel. Op donderdag  
19 december is het koopavond en kun je onder het genot van verschillende 
koren winkelen. Winkels zijn geopend tot 21.00 uur.

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!

Van 
8 december

t/m
19 december

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!


