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Floor Roelvink, redacteur: ‘Ik ben gek op
lekker eten en doe dat het liefst op een toffe
locatie met een mooi interieur. Fooddock is
met vlag en wimpel voor die test geslaagd.
Wat een geweldig pand en dat in mijn
geboortestad Deventer! In de industriële
graansilo uit 1923 eet je onder meer stoofvlees van Mr. Hapje, biologische kip van
Geflipte Kippen en geweldige curry’s
van Indy. Mijn favoriet: handgerolde sushi
van Meneer Temaki.’ # Zuiderzeestraat 2,
7411 MC Deventer, www.fooddock.nl
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Van conceptstores met unieke producten en
een geweldige boekhandel in een oude kerk
tot een foodhal in een industriële graansilo.
Overijssel heeft het allemaal.
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Kootuur
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V&A met Wouter Klein Willink, medeeigenaar van boetiek Kootuur
Typisch Kootuur? ‘Je kunt bij ons terecht voor
kleding, knippen en koffie. Wij verkopen
veel Scandinavische merken zoals mbyM,
Nümph, 2nd One, Native Youth, Dr. Denim,
Anerkjendt, Lee en Minimum.’ Nieuws? ‘In
samenwerking met Minimum openen wij
in augustus 2016 een spiksplinternieuwe
Kootuur winkel in Zwolle (Diezerstraat 108),
waarin we het grootste aanbod Minimum
in Nederland zullen hebben. We gaan hier
ook te gekke schoenen verkopen, die je
niet op elke straathoek ziet.’ Hoe zit het
met hond Joe? ‘Hij is het boegbeeld van
onze winkel en klanten komen speciaal
voor hem langs. Sinds kort heeft Joe er
een zusje bij genaamd Toos. Een kruising
tussen een Engelse en Franse bulldog en zij
wordt de mascotte van onze nieuwe winkel.’

Plek
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In een oude garage in de
binnenstad van Deventer
zit conceptstore Plek. In
het gigantische pand van
maar liefst 700 m² vind je
mode van Nederlandse en
Scandinavische merken en
interieuraccessoires van
onder meer L:A Bruket, Kobo
en Broste Copenhagen.
Genoeg geshopt? Achterin
de zaak zit hun Deli waar je
koffie en taart, broodjes en
versgeperste sappen kunt
bestellen. Al die lekkernijen
eet je op onder het originele
houten balkenplafond en
een enorme lichtkoepel.

# Grote Markt 2, 8011 LV Zwolle, T 038 4220800,

# Engestraat 15-17, 7411 LC Deventer,

www.kootuur.nl

T 0570 745480, www.plekstore.nl

Sissy-Boy

Drie redenen om Sissy-Boy in Zwolle te bezoeken: 1. Het
woonwarenhuis bevindt zich achter een van de oudste
gevels op de Melkmarkt. 2. De voorjaarscollectie is
geïnspireerd op oude Japanse vechtsporten. Denk: kimono’s,
geometrische prints en weefvormen geïnspireerd op origami
en woonaccessoires met botanische invloeden. 3. Hier zijn
de voorverpakte Daily producten te koop, zoals olijfolie,
chocolade en jam. # Melkmarkt 10, 8011 MC Zwolle, T 038 7410003,
www.sissy-boy.nl
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Hier en Daar

V&A met Chris Verstappen, eigenaar van espresso- en wijnbar Hier en Daar
Hoe is Hier en Daar ontstaan? ‘Door mijn liefde voor vintage Volkswagen busjes
en oldtimers. In 2012 ben ik begonnen met een mobiele espressobar vanuit een
Volkswagen bus uit 1975. Een jaar later kwam daar een caravan bij. Sinds begin
2015 hebben we een vaste locatie in hartje Zwolle.’ Wat staat er op de kaart?
‘Koffie gemaakt van bonen uit Guatemala, El Salvador en Kenia, biologische wijnen,
bijzondere frisdranken en heerlijke thee. Al dan niet in combinatie met huis
gemaakte taarten, lunch of een borrelplateau.’ Typisch Hier en Daar? ‘Een groot
deel van het vintage interieur is te koop, net als thee, koffietools en leren schorten.
# Oude Vismarkt 10, 8011 TB Zwolle, T 06 42823230, www.hierendaar.nu
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Spring Store

Waanders
In de Broeren

Marieke Rusticus, stylist: ‘Een frisse en
huiselijke interieurwinkel in 't Harde, die
vol staat met prachtige planten. Ze laten
trends zien, maar doen dat op een hele
eigen manier. Het is een beleving om
hier te shoppen! Er is een apart hoekje
waar je koffie kunt drinken en daar
kun je ook het broodje van de bakker
opeten. Niet onbelangrijk: het personeel
is supervriendelijk.’ # Eperweg 59, 8084 HC
’t Harde, T 06 55161646, www.springstore.nl

?

In de Kleine Overstraat in
Deventer vind je veel mooie
speciaalzaken, waaronder
Stempelgalerie De Voet. Alle
wanden van het kleine pand
zijn van boven tot onder
gevuld met stempels, inkt en
stempelkussens. Liefhebbers
kunnen hun hart ophalen,
wantde collectie bestaat uit
meer dan 20.000 stempels.
Ook leuk: laat een persoonlijke stempel maken met je
bedrijfs- logo. Handig voor
op post, winkeltasjes of de
kassabon. # Kleine Overstraat 69,

FOTOGRAFIE HANS WESTERINK

@

De Voet

7411 JK Deventer, T 0570 612553,
www.stempelgalerie.nl

REDACTEUR FLOOR ROELVINK
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Een boekhandel vestigen in een
kerk uit de vijftiende eeuw? Dat
leek Wim Waanders, eigenaar en
initiatiefnemer van Waanders In de
Broeren wel wat. Hij staat al bijna
vijftig jaar aan het hoofd van het
familiebedrijf Fa. J.M.W. Waanders
– uitgevers, drukkers en boek
verkopers sinds 1836. Als je de
kerk binnenkomt is het onmogelijk
om niet onder de indruk te zijn van
wat je ziet. Op een oppervlakte van
circa 1600 m² zijn heel wat boeken
en tijdschriften te vinden en je
kunt er uren doorbrengen. Maar
Waanders In de Broeren is meer
dan een boekhandel, het is een
wereld op zich. Er kan gegeten en
gedronken worden in de brasserie
en er worden geregeld lezingen,
tentoonstellingen en concerten
georganiseerd. Ook voor mooie
papierwaren, kookgerei en tuin
accessoires kun je hier terecht.
Wim Waanders: ‘Deze voormalige
kerk in Zwolle is het kloppend hart
geworden voor boeken, design,
kunst, lekker eten, concerten en
theater.’ # Achter de Broeren 1-3,
8011 VA Zwolle, T 038 4215392,
www.waandersindebroeren.nl

PIKNIK

‘Piknik is te gek. Ik kan nu al niet
wachten om hier op warme zomeravonden
met familie en vrienden te borrelen!’

Piknik

Wat? Bart Folmer, een van de eigenaren omschrijft het zo: ‘Een
ultieme feelgood hangout met een strandgevoel.’ Want? De zomerbar in het Havenkwartier is gemaakt van tweedehands materialen,
zoals een oude vloer uit een festivaltent op Lowlands. Inspiratie?
‘Het Expo 67 terrein in Montreal en geweldige ‘houtje-touwtje’ barren
op de mooiste plekken in Azië.’ Nieuws? Aankomend seizoen veel
muziek en dans en een Piknik Speelbos voor kinderen. Open? Vr-zo.
# Noordzeestraat 4, 7411 MA Deventer, www.welovepiknik.nl
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Brood van Joop

Op een van de leukste pleintjes in
Deventer zit Brood van Joop. Een
bakkerswinkel, lunchroom en winkel
ineen. Hier koop je het lekkerste brood
van de stad en geniet je daarna van
een goede cappuccino met een stuk
taart. Grote kans dat je aandacht
vervolgens wordt getrokken door de
kleine selectie woonaccessoires en
dan ga je vast niet met alleen brood
naar huis! # Grote Poot 12, 7411 KE Deventer,

OVERIJSSEL

Pistache

Parijs heeft Merci, Zwolle heeft
Pistache. Een warenhuis waar (lokale)
merken, ondernemers en initiatieven
de mogelijkheid krijgen om hun
producten te verkopen. Je kunt hier
bijvoorbeeld lekker snoepgoed
vinden, je haar laten knippen en
uitgebreid shoppen. En natuurlijk
ontbreekt een koffiebar niet. Vanaf
april hebben ze een fijn terras voor
de deur. # Eiland 9, 8011 XR Zwolle,

T 06 41727356, www.facebook.com/broodvanjoop

T 038 3031632, www.pistache-zwolle.nl

FLOOR ROELVINK, REDACTEUR

BROOD VAN JOOP

‘Een van favoriete plekken in Deventer. Een
heerlijke plek voor eindeloos koffieleuten met taart!’

Moonloft

Oké, je kunt niet alles hebben. Daarom drie items van
Conceptstore Moonloft in Zwolle voor op je verlanglijstje:
1. Lampenkap van bamboe. 2. iPhone hoesje met marmer
look. 3. Ketting met een klein zilveren maantje.

N

# Spoelstraat 32, 8011 RX Zwolle, T 06 22961120, www.moonloft.nl
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Mieps Huis

Bij Mieps Huis huur je een opgeknapte
Kip caravan of een Volkswagen bus.
Ze zijn met veel liefde en aandacht
gerenoveerd door eigenaar Marthe
Houpt. De bus kreeg een ijsblauwe
kleur en een eigentijds interieur met
een Scandinavische tintje. Je hoeft
alleen beddengoed mee te nemen en
Marthe zorgt voor de rest. Aandacht
gegarandeerd als je over de snelweg
naar het zuiden rijdt en als het kampement is opgeslagen voel je je als God
in Frankrijk. # De caravan en bus zijn op te

De Noorman

Wat? Een verrassende koffiezaak
en lunchroom in Deventer, waar
eigenaren Jurgen en de Finse
Tove hun Scandinavische wereld
hebben neergezet. Want? Je geniet
er van zelfgebakken taarten met
ingrediënten zoals kaneel, kardemom
en nootmuskaat en natuurlijk
smørrebrød, zelfgebakken roggemout
brood, rijk belegd met gerookte zalm,
Zweedse gehaktballetjes en rode
bietensalade. Lokaal? Zuivel komt
van een boerderij in de buurt, koffie
kopen ze bij een lokale koffiebrander
en het vlees komt van de biologische
slager om de hoek. En als het heel
even kan, doen ze hun inkopen in
Scandinavië. Interieur? Licht en fris
met veel hout. # Kleine Overstraat 41,

FLORY HARTOG, EINDREDACTEUR

LOFT

‘Loft is een heerlijk inspirerende
winkel. Het is onmogelijk om hier met
lege handen naar huis te gaan!’

halen in Dalfsen, T 06 36162197, miepshuis.nl

Deventer, T 06 22360712, www.facebook.
com/denoormandeventer

Blauwdruck

Jassen gemaakt van wollen dekens, bedrukte
katoenen tassen en mooie zeefdrukken en
illustraties. Dat is allemaal te vinden bij Blauwdruck
in Zwolle. Dit warenhuis is ontstaan vanuit de
wens om lokale kunstenaars een podium te bieden
en kunst toegankelijk te maken voor iedereen.
Inmiddels vind je er ook unieke en handgemaakte
cadeaus, worden er regelmatig creatieve
workshops gegeven en kun je genieten van een
goed ontbijt en koffie en thee met wat lekkers.
# Sassenstraat 26, 8011 PC Zwolle, T 06 11275146,
www.blauwdruck.nl
FOTOGRAFIE JASPER VAN OVERBEEK
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Drie redenen om als een speer naar Loft
in Zwolle te gaan: 1. De winkel is onlangs
uitgebreid met een derde verdieping, waar
je je in een oud fabriekspand waant. 2. Als
enige van de drie Loft vestigingen kun je
hier ook koffie drinken. 3. Ze verkopen de
nieuwste collectie woonaccessoires van
vtwonen! # Koningsplein 11, 8011 TD Zwolle,
T 038 7730001, www.itsloft.nl
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