Architectuurroute Haastrechtse Kring op 7 oktober 2017 naar Deventer

Dit jaar gaat ons architectuuruitje naar het Overijsselse Deventer de Hanzestad aan de IJssel.
Deventer is een van de oudste steden van ons land. In de achtste eeuw was op deze plaats aan
de rivier al een handelsnederzetting die zich ontwikkelde tot één van de weinige grote vroegmiddeleeuwse steden. Haar bloei en rijkdom was voornamelijk te danken aan de gunstige ligging
aan het water. De rijke historie is ook nu nog aan de gebouwen af te lezen. Rond 1500 verschoof
het centrum van de handel meer naar het Noordzeegebied. Door verbreding van de Rijn was er
minder watertoevoer met als gevolg verzanding en een mindere bevaarbaarheid van de rivier.
Als we in de morgen van 7 oktober rond half tien Deventer per bus bereiken, zien we de stad aan
de overkant liggen, een prachtige silhouet. In de Deventer ‘Buitensociëteit’ staat de koffie met iets
lekkers erbij voor ons klaar.
Daarna lopen we naar het voetveer dat ons binnen enkele minuten in het centrum van de stad
brengt. Op het Grote Kerkhof worden we opgewacht door enkele gidsen die met ons een deel van
het oude centrum gaan verkennen. De binnenstad van Deventer is niet groot en het wandelen zal
voor iedereen goed te doen zijn. We lopen naar De Brink. Het langgerekte centrale plein wordt
omgeven door prachtige oude monumenten, waaronder De Waag uit 1528.
Na onze stadswandeling is er tijd voor de lunch. We kunnen op eigen gelegenheid een plaatsje
zoeken in een eetgelegenheid, of neerstrijken op een van de gezellige terrassen. In de middag
gaan we met de bus een moderner deel van de stad bezoeken. Omstreeks 18.00 uur zijn we dan
weer terug op onze thuisbasis. In het theatercafé van ‘Concordia’ zal er gelegenheid zijn om een
glaasje te drinken. Dit is niet bij de prijs inbegrepen.
Kosten: In verband met gestegen bus- en gidskosten hebben we de prijs moeten verhogen naar
€ 32,50 per persoon (lunch is voor eigen rekening).
Deelnemers die nog niet hebben betaald verzoeken wij om het bedrag van € 32,50 per persoon
binnen 14 dagen over te maken naar rekening: NL14RABO0118564455 t.n.v. “Penningmeester
Haastrechtse Kring” te Haastrecht o.v.v. “Architectuurroute”.
Wij willen onder Uw aandacht brengen dat reservering voor de architectuurroute verplicht tot
betaling.
Reserveren:
 Via de website: www.haastrechtsekring.nl
 Via email: reserveren@haastrechtsekring.nl

