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VERNIEUWING WEBSITE

De afgelopen periode is de website wandelen in de hanzesteden vernieuwd. Naast dat de lay-out is gewijzigd zijn andere ‘websites’ opgenomen in de website , zoals buienradar en googlemaps, en zijn nieuwe
‘producten’ opgenomen. Toegevoegd is onder andere een tijdsbalk van
de historie van Deventer , een video over Deventer en GPS– wandelingen
in Salland. Ga gerust eens kijken op de website !

Meer details

@hanzewandelen

ZUTPHEN

Een cursus over de historie van Zutphen (Aventus-VU) brengt weer veel
nieuwe inzichten. Wist u dat ze in Zutphen betwisten dat het oudste

TWITTER

stenen huis niet in Deventer, maar in Zutphen staat ? Nu heeft een huis

Nieuws kan steeds sneller de ‘wereld’ inge-

meestal de functie om in te wonen en gaat het in Zutphen ‘slechts’ om

bracht worden. Om die reden ook maar eens

een kelder die enkele decennia ouder is dan het oudste (nog staande)

gekeken naar de mogelijkheden van Twitter.

stenen huis van Nederland in de Sandrasteeg in Deventer. Wel interes-

Het laatste nieuws over ‘de tak van de Wil-

sant is dat in Zutphen resten van een V-vormige gracht uit de 4e eeuw is

helminafontein’, nieuwe wandelingen of ver-

teruggevonden.

anderingen op de website vindt je nu ook
daar. Een retweet of #Hanzestad in je bericht
is altijd leuk.

Meer details
PIETER STOFFEL (1818—1869)

Langs de IJssel net voorbij de binnenstad van Deventer staat een opmerkelijke woning. De woning is gebouwd en bewoond door Stoffel, directeur van de erachter gelegen houtfabriek. En het leuke van historie is
vaak als je een naam eenmaal bent tegengekomen dan kom je deze vaker
tegen. De houtfabriek was eerder op de hoek van de Polstraat en de Boterstraat gevestigd. De muurreclame is weliswaar overschilderd, maar
de letters Stoffel zijn te herkennen.
Verder heeft Stoffel een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming
van de kerk in het Penninckshuis in Deventer. Als deelnemer in het bestuur van de toenmalige kerk in de Korte Assenstraat pleitte hij vurig
voor nieuwbouw aan de Brink. Jan Stoffel, zoon van Pieter, was nationaal politicus en had een grote betrokkenheid bij de nood van de arbeiWoning Stoffel langs de
IJssel

dende klasse. Hij zette zich in voor de Deventer werkliedenvereniging
'Help U Zelven' en de sociale maatregelen in het eigen bedrijf .
Meer details

Heeft u vragen of opmerkingen mail dan naar info@wandelenindeventer.nl

