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OP ZOEK NAAR DEVENTER MUNTEN

Bij de Muntentoren in Deventer wordt veelvuldig het verhaal verteld dat
de op deze locatie geslagen munten teruggevonden zijn in de Baltische
staten. Daar belandt door de handel binnen de Hanze. Maar welke steden binnen de Baltische staten zijn verbonden met de Hanze ? De bekendste zijn Riga, Talinn (beide Hanzesteden) en Vilnius (met een Hanzekantoor). Komend jaar gaat @hanzewandelen (twitter) op zoek naar
munten in deze steden en gaan op de website foto’s en mogelijk ook een
stadswandeling van beiden steden verschijnen.
Meer details
ELBURG

ALBERT SCHWEITZER

Hoe leuk kunnen de Hanzesteden zijn…. Onlangs Elburg nog eens
bezocht. Genoten van o.a. de stadswallen en prachtige panden, teveel

Onlangs overleed de kunstenaar Pieter de
Monchy. Hij maakte het beeld van Schweit-

om op te noemen. Een bezoek aan de synagoge is ook de moeite

zer in de Penninckshoek in Deventer. In de

waard. Opvallend is de gastvrijheid in deze stad. Wil je dat ook erva-

Penninckshoek was een Schweitzercentrum,

ren. Ga eens naar www.goudzwaard.info (Jufferenstraat 12) of res-

met mede als doel het verzamelen van geld

taurant 't Olde Regthuys (zie onder meer details).

voor het onderzoek van Schweitzer. Het verhaal gaat dat Schweitzer op het orgel van de
Lebuinus kerk heeft gespeeld.

Meer details
IJSSEL

De IJssel, die vanaf Westervoort naar het Ketelmeer stroomt, is een levendige rivier. Al eeuwen stroomt de rivier één richting heen, maar er zijn
’berichten’ dat bij Zutphen sprake was van een waterscheiding, dus dat
vandaar water naar het zuiden en het noorden stroomde.
Over het noordelijke deel van de IJssel doet zich een hardnekkig verhaal
voor dat het gegraven zou zijn door de Romeinen. Uit recent onderzoek
blijkt dit onjuist te zijn.
De IJssel is nu een relatief rustige en vooral mooie rivier. In het verleden
was dat wel eens anders. Bij hoog water werden steden overspoeld met
water (in Deventer tot aan het NS-station). Langer geleden was de rivier
soms doorwaadbaar of bevroren (foto hiernaast is van begin 1900). Dit is
wat onhandig als de rivier een onderdeel is van de verdedigingswerken
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van de stad.

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

