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Locatie Deventer 
 

Adres 

Power4People 

Het Coachhuis 

Bruijnssteeg 28 

7411 LT Deventer 

 

Het gebouw 

De kantoren van Power4People bevinden 

zich in Het Coachhuis. Deze ruimtes 

bevinden zich in het pand van 

“Beutener/Staal advocaten”.  

 

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer  

Het Coachhuis ligt in het centrum van Deventer, op 10 minuten lopen van het station. Verlaat het 

station aan de voorkant. Loop rechtdoor de brug over. Loop steeds zoveel mogelijk rechtdoor: 

Singelstraat, Sijzenbaanplein, Achter de Broederen. Je loopt langs de kerk. Achter de kerk gekomen 

ga je meteen rechtsaf: Engestraat. Neem op de Engestraat de 2e afslag rechts: Nieuwstraat. 

Neem op de Nieuwstraat (vóór het Gildehotel) het 1e straatje links. Neem de 1e afslag rechts: 

Bruijnssteeg. Het Coachhuis bevindt zich aan je rechterhand. 

 

Bereikbaarheid met de auto 

- Vanaf de A1: Neem de afslag Deventer. Volg de borden Centrum. Je ziet op enig moment de 

IJssel aan je linkerhand. Blijf de IJssel aan je linkerhand volgen over het Pothoofd, de Welle, 

Onder de Linden en de Kapjeswelle. Ga op de Kapjeswelle rechtsaf op de van Twickelostraat 

(de 3e straat vóór de spoorbrug). 

 

- Vanaf de Rijksstraatweg (N344): Neem op/na de Emmabrug bij Deventer de 1e afslag links 

en maak een u-bocht (Bokkingshang). Je ziet op enig moment de IJssel rechtvoor je. 

Blijf  de IJssel  aan je linkerhand volgen over de Welle, Onder de Linden en de Kapjeswelle. 

Ga op de Kapjeswelle rechtsaf op de van Twickelostraat (de 3e straat vóór de spoorbrug).  

 

Je kunt (betaald) parkeren in parkeergarage De Stadspoort (Binnensingel 8), Parkeergarage 

Stromarkt (Stromarkt 19) of op de van Twickelostraat voor de deur. Van hieruit is het ca. 3 min. 

lopen. 

 

Onbetaald parkeren: de omgeving voorbij de spoorbrug; 5 à 10 min. lopen. Wandelroute; Neem op 

de van Twickelostraat de 1e afslag rechts (Boedekerstraat). De Boedekerstraat loopt over in de 

Bruijnssteeg. Het Coachhuis bevindt zich aan je linkerhand op Bruijnssteeg.  

 

Kan je het niet vinden of heb je andere vragen? 

Neem contact op met je coach of bel ons hoofdkantoor in Utrecht op 030-691 1666.  

http://www.power4people.nl/

