Bereikbaarheid

Bezoekersinformatie

@

Hoofduitgang Centraal Statjon Deventer. Steek de voetbrug over

De begane grond is rolstoeltoegankelijk. De verdiep;ngen zijn

en loop rechtdoor de Keizerstraat in. Aan het einde van de straat

door de vele niveauverschillen helaas niet rolstoeltoe8ankeli.ik te

linksaf de Brink op richting het vrijstaande waaggebouw waarin

maken. Bezoekers die moeilijk ter been zijn kunnen daarom met

Museum De Waag is gevestigd. Loop verder met de waag aan je

50% korting de Wonderkamer op de begane grond bezoeken.

rechterhand. Na circa 150 meter, op de hoek met de Boterstraat
is het Speelgoedmuseum Deventer.

Gebruik van garderobekluisjes, toiletten, audio- en Brinkietour
en de activiteiten is inbe8repen bijde entreeprijs. Alleen aan
Vanaf de

Al

volg je de borden richting het centrum. Ga via de

Deventerweg, de zutphenseweg en het Pothoofd naar de Brink.

activiteiten waarje voor moet reserveren (bijvoorbeeld een lezing
of privérondleiding) zijn extra kosten verbonden.

le komt dan langs de lJssel het centrum binnen. Volg de borden
voor de parkeergarage De Brink (onder de wilhelminabrug). Vanaf

Hoe lang duurt een bezoek?

hier is het ongeveer 100 meter lopen naar het Speelgoedmuseum

Het museum heeft 450

Deventer.

over 9 kamers. ln iedere kamer zijn dingen te
zien en te doen.

Parkeren

m'?

tentoonstellingsoppervlakte verdeeld

Wilje alles beleven én volop

spelen? Reken dan op ongeveer 90 minuten.

Parkeergarage Brink (v,h. Wilhelminabrug) is gelegen

in het centrum van Deventer. De garage is permanent open
en heeft lage parkeertarieven.

Openingstijden

Adres & Contact

Speelgoedmuseum Deventer is geopend

Het speelgoedmuseum is gevestigd in het hart

van dinsdag

t/m

zondag van 11:00

tot 17:00

uur.

van de prachtige Hanzestad Deventer.

Feestdogen

Speelgoedmuseum Deventer

Op de volgende feestdagen is het museum geopend van

Brink 47

11.00 uur tot 17.00 uur: Koningsdag, Bevrijdingsdag,

7411 BV Deventer

2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag.
Heb

Het museum is op 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e Kerstdag

je vrogen oÍ apmerkingen?

Stuur ons een e-noil op info@deventerverhool.nl

en Nieuwjaarsdag gesloten. Op 5, 24 en 31 december sluit
het museLrm om 16:00 uuí

hetspeelgoedmuseum.nl

Speelgoedmuseun
Deventer
Het meest speelse museum van Nederland

!

,..

ls het museum wel interessant
voor volwassenen?

Het speelgoedmuseum heeft de grootste
speelgoedcollectie van Nederland.
De topstukken zijn hier te zien in twee
sfeervolle koopmanshuizen uit de Hanzetijd.
Je zult ontdekken dat speelgoed niet alleen
vermakelijk is, maar ook veel vertelt over
onszelf. Het museum is in 2021 totaal
verbouwd en vernieuwd. Je treft hier geen
grote zalen en gangen met kunst en andere
collectie, maar intieme kamers in twee
rijksmonumentale panden, De sfeer van
de laatmiddeleeuwse pakhuizen is zoveel
mogelijk bewaard om het historisch speelgoed
maximaal tot zijn recht te laten komen.
De presentatie van de collectie is aan
verschillende maatschappelijke thema's
ophangen. Zoals welvaartsontwikkeling,
gender en techniek.

We zijn ervoor élle generaties. Voorvolwassenen

is

volop

gelegenheid om te kijken, herinneringen op te halen en iets

te leren. Spelen mag natuurlijk ook... Wij zUn natuurlUk niet voor
niets het meest speelse museum van Nederland. Een audiotour
met verdiepende informatie

is

gratis beschikbaar. Bovendien zijn

we gevestigd in een eeuwenoud rijksmonument. Je kijktje ogen

uit!

Toegangsprijzen
€ 7,50

Volwassenen
Jeugd 4

t/m

18

jaar

leugd0t/m3jaar

€ 4,00
G

ratis

G

ratis

G

ratis

ICOM kaart

G

ratis

CIP en studentenpas

€ 6,00

Kinderen kijken niet alleen met hun ogen. Daarom is er altijd

Groepen 10+ personen (prijs p.p.)

€ 6,00

iets te doen. Met als hoo8tepunten het objectentheater, de

Combikaart met Museum De Waag

€ 1.2,00

M useum

kaart

Rembrandtkaart

Vroog noor onze gtotis oudio- en Brinkíetour!

Wat is er te doen voor kinderen?

speelzolder en de werkkamer. ook is een Brinkietour met vragen
en kleine opdrachten uitgezet door het museum. De tour is gratis
verkrijgbaar aan de balie.

ls mijn baby of peuter welkom?
De

tentoonstelling en activiteiten zijn vooral interessant

voor kinderen vanaf ongeveer 5jaar. Maarjongere gasten
zijn zeker welkom ! Het museum heeft een baby verschoon-

ruimte en flessenwarmer. Houd er wel rekening mee dat
vanwege de vele trappen de verdiepingen niet toegankelijk
zijn met een buggy of kinderwagen. Het is daarom

hetspeelgoedmuseum.nl

aan te raden zelf een dràagzak mee tè nemen.

