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Met gevulde maag naar Dickens Festijn   
 
Het Dickens Festijn is een van de grote publiekstrekkers in 
Deventer. 150.000 bezoekers komen jaarlijks in december 
naar het historische Bergkwartier, waar verhalen van de 
beroemde 19e eeuwse Engelse schrijver tot leven komen 
door maar liefst  998 gekostumeerde deelnemers - 
inwoners van de stad en andere vrijwilligers. In het 
Sandton IJsselhotel verzamelden zich zondagochtend 16 
december 150 genodigden voor een ontbijt volgens de 
beste Engelse traditie, voordat ze aan de overkant van de 
rivier de confrontatie aangingen met levensechte figuren 
als Scrooge, de geest Jacob Marley, Tiny Tim en andere 

bekenden uit de boeken van Charles Dickens.  
 
Directeur Jörgen Rijnaard (r) zorgt dat het Dickensontbijt geheel in stijl is, met gastvrouwen 
in 19e eeuws kostuum en typisch Engelse crumble pie van chef-kok Bob van Raan (l).   
 
Ruimte voor de rivier 
Het ontbijt is een gewaardeerd initiatief van Sandton Hotels voor bestuurlijk en zakelijk 
Deventer en regio, met Burgemeester Andries Heidema als enthousiaste aanvoerder en 
pleitbezorger van de evenementen waarmee de Hanzestad zich internationaal profileert; het 
Dickens Festijn, de Deventer Boekenmarkt, Deventer op Stelten. “En alle initiatieven zijn 
vanuit de burgerij en de VVV bedacht, zonder dat er commerciële concepten aan te pas 
kwamen”, benadrukt Heidema trots. Het nieuwste project dat voor economische en 
toeristische impulsen zal zorgen is van een hogere orde. Rijksoverheid, provincie Overijssel 
en de gemeente investeren in een jachthaven voor kleine pleziervaart, die pal voor het 
IJsselhotel komt, in het kader van het project Ruimte voor de Rivier, dat de stad voor 
overstromingen moet behoeden. Ook het IJsselhotel vaart er wel bij, verwacht directeur 
Jörgen Rijnaard: “Onze gasten hebben vanaf het terras straks nog breder zicht op het fraaie 
stadsfront en kunnen genieten van de levendigheid van de bootjes voor de deur.”  

 
 
 
 
Gedeputeerde Provincie Overijssel, Theo 
Rietkerk (l), burgemeester Andries Heidema 
(m) en directeur Harry Webers van 
Witteveen + Bos, de adviseur van het project 
voor de aannemerscombinatie, hebben alle 
vertrouwen in de kansen die Ruimte voor de 
Rivier Deventer biedt.  
 



   
 

Hein te Riele, sinds vele jaren directeur van de Deventer VVV en 
de creatieve geest achter talrijke succesvolle evenementen, 
verwelkomde de gasten en bereidde ze voor op wat zij in de nauwe 
straatjes van het antieke Bergkwartier zouden kunnen verwachten. 
“Wij loodsen u van achter de schermen naar binnen, tenzij u via de 
hoofdingang wil, maar dan staat u anderhalf uur in de rij”, grapte 
de organisator, die zich blij toonde met het wederom toegenomen 
bezoekersaantal en de uitgebreide media-aandacht voor het festijn, 
waaronder twee grote tv-reportages die ook de unieke 
tentoonstelling Dickens in Miniature belichten. Deze fabelachtige 
poppenhuizen met Dickens- taferelen zijn nog tot en met 20 januari 

te zien in de Deventer Bergkerk.     
 
 

 
Harold Robles van het Medical Knowledge 
Institute was net terug uit Zuid-Afrika, waar hij 
zijn ‘health teacher’-projecten bezocht en 
Bisschop Desmond Tutu sprak. “Hij is nog 
helemaal vervuld van het geweldige onthaal in 
Nederland, speciaal hier in Deventer, afgelopen 
september”, vertelde Robles, die zijn MKI-
ambassadrice en musicalster Nurlaila Karim had 
meegenomen om de ontbijtgasten te trakteren 
op Christmas Carols.  Rogier Braakman, mede-
oprichter en algemeen directeur van Sandton 
Hotels en aanstichter van het Tutu-bezoek, kreeg 

overigens van de aartsbisschop de eretitel ‘the one euro man’, omdat hotelgasten een 
vrijwillige donatie van 1 euro wordt gevraagd voor het MKI, wat jaarlijks substantiële 
bijdragen voor het goede doel oplevert.  
 
 

 
Fotocredits: Marianne Evers 
 
 
[MKpr 16122012] 


