
Van het bestuur
Voor u ligt de Noorderberger in onze nieuwe huisstijl. 
Het oude logo van de buurtvereniging was nadrukkelijk 
een afspiegeling van de tijd van strijd voor behoud van 
de buurt. De huidige bewoners kunnen nog altijd 
dankbaar zijn voor de strijd die mannen en vrouwen in 
de jaren zeventig hebben gevoerd. Lees daarover het 
boek Handel Dapper. 
Wij waren van mening dat een nieuwe huisstijl op zijn 
plaats is en vroegen onze buurtgenoot Jean Klare om 
dat te ontwerpen. Kort samengevat is zijn conclusie: 
het logo is de wijk zelf. 
Ook de website is vernieuwd.

www.buurtverenigingnoordenberg.nl 

Ons september buurtfeest viel letterlijk in het water. Wij 
danken Marjolein Beutener nogmaals omdat we bij haar 
in huis op beperkter schaal toch een fijne bijeenkomst 
konden organiseren.
Tijdens die bijeenkomst presenteerde onze 
stadsdichter Robin Bleeker het gedicht over onze buurt 
dat hij op ons verzoek heeft gemaakt. Het gedicht staat 
in deze Noordenberger.

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op 27 januari 2020. 
We kunnen met elkaar dan een toast uitbrengen op het 
nieuwe jaar
Zoals afgesproken willen we daar terug komen op de 
discussie begin van dit jaar: willen we wel of niet (een) 
bankje(s) op het plein. Verder zal het kunstwerk op het 
plein, begroting en jaarrekening op de agenda staan.   

27 januari Algemene Ledenvergadering

17 mei voorjaarsontmoeting Noordenbergkwartier

13 september buurtfeest Noordenbergkwartier

Buurtmuseum
Een aantal buurtbewoners probeert in maart 2020 een” 
buurtmuseum” te openen in de Fermerie. Via een tijdlijn 
worden  kenmerkende periodes uit de geschiedenis van 
het Noordenbergkwartier gepresenteerd. Door middel 
van verschillende thema’s worden wisselende 
tentoonstellingen gemaakt. Hierdoor kunnen de 
bewoners, maar ook de deelnemers aan de wandeling 
door het Noordenbergkwartier, die begint en eindigt bij 
de Fermerie, meer informatie krijgen over de historie 
van de buurt. Voor het opzetten van het buurtmuseum 
hebben we financiële steun gekregen van WIJDevener 
en De Fermerie.  We willen voor het buurtmuseum 
gebruik maken van videomateriaal en visuele 
presentaties en van foto’s of objecten van 
buurtbewoners die voor de tentoonstelling bruikbaar 
zijn.
Het zal jullie niet verwonderen dat we als eerste 
periode aandacht willen besteden aan de Tweede 
Wereldoorlog. 
Daarom willen we jullie als bewoners vragen om allerlei 
zaken ter beschikking te stellen, zoals foto’s, 
voorwerpen uit de oorlog enz. die we tentoon kunnen 
stellen. Dat kan via de mail rinusprinsen@home.nl of 
via de telefoon: 0570 614259.
We hopen op veel reacties uit de buurt.
Namens de initiatiefnemers,
Rinus Prinsen

Vaste activiteiten
Raadpleeg voor de vaste activiteiten onze agenda op 
www.fermerie.nl of op facebook. We noemen er even 
een paar:
Toastmasters, leren spreken in de openbaar: 
maandagavond
Kaarten in het buurtcafé: woensdagavond vanaf 19.30 
uur.
Filosofiecafe en tegenlichtmeetup: donderdagavond 2x 
per maand
Go-spelen: ieder donderdagavond
Eetcafé/buurthap: laatste vrijdag van de maand vanaf 
18 uur.
Oude stijl jazz: eerste zondag van de maandag 14.00 
uur.
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Voel je thuis in De Fermerie
Onder dit motto werken Han Koerhuis en Marianne de 
Bakker al 9 jaar met ziel en zaligheid in en aan de 
Fermerie. We hebben besloten dit (hopelijk) nog een 
lange tijd te doen. We doen dit als eenmanszaak voor 
eigen rekening en risico en ontvangen geen subsidie. 
We doen het graag, hoewel het hard werken is. We 
hopen onze rol als voormalig buurthuis waar te maken 
en werken waar mogelijk en nodig samen met de 
buurtbewoners en de buurtvereniging. 
Sinds de zomer is de Stichting De Fermerie nieuw leven 
in geblazen en functioneren Coen Bennink en Roelof vd 
Veen als adviseurs en ambassadeurs. Niek Gulpen is 
net afgetreden als voorzitter. We zijn op zoek naar 
nieuwe leden om mee te denken en te werken met de 
Fermerie.
We zijn natuurlijk ook op zoek naar leuke nieuwe 
activiteiten en nodigen de buurtbewoners uit om met 
goede ideeën en initiatieven te komen. Zo zijn we bezig 
een heus buurtmuseum in te richten in de Fermerie en 
staat er een kunstproject op de rol. 
Met de buurtvereniging hebben we afgesproken dat we 
in ieder geval de agenda op elkaar af stemmen en 
zoveel mogelijk samen optrekken in het publiciteit 
zoeken voor bijzondere activiteiten. Bij deze dus: 
muziek tussen kerst en oud&nieuw:

Oud en nieuwfeest in de Fermerie. 
De Fermerie is van 31 december van 22.00 tot 03.00 
uur open voor iedereen die zin heeft in een gezellig 
samenzijn. Er is muziek van Jeroen Sweers met zijn 
Firestarters, dat is Rock& Roll van de jaren 50 en 60. De 
toegang is € 35,-, all in. Neem uw buren mee en kom 
gezellig.
   
Rocken op tweede kerstdag  en Radise op 28 
december
Geen zin om onder de kerstboom te kniezen? Kom dan 
26 december 15.30 uur naar De Fermerie. De blues-
rockband Sidewalk Sally treedt op. Inloop 15.30 tot 
18.30, toegang €5,-
De Deventer jongeren band Radise houdt 28 december 
zijn afscheidsconcert in De Fermerie. Inloop 15.30 uur.

De Noordenberger is een uitgave van de 
Buurtvereniging Noordenbergkwartier Deventer

redactie@buurtverenigingnoordenberg.nl

Vormgeving: Jean Klare [ concepten & ontwerpen ]
         jeanklare.nl

Lay-out: Cees Sterkenburg

NIEUWE SECRETARIS GEZOCHT
De huidige secretaris, van de buurtvereniging, 
heeft aangekondigd te stoppen.
Wij zoeken een nieuw bestuurslid voor de 
functie van secretaris.
Wij vergaderen als bestuur ca. 8 keer per jaar 
op maandagavond. 
Wij hebben 2 ledenvergaderingen per jaar ook 
op maandagavond.  
Van alle bijeenkomsten worden korte 
verslagen gemaakt door de secretaris.
Reageren: 
info@buurtverenigingnoordenberg.nl

redactie@buurtverenigingnoordenberg.nl

mailto:redactie@buurtverenigingnoordenberg.nl


Noordenbergkwartier
Hoe onverwoestbaar
 
Hoe onverwoestbaar ligt het hier,
rotsvast als een historisch feit,
welhaast een vanzelfsprekendheid:
het Noordenbergkwartier.
 
Waar naadloos nieuw met oud versmelt,
met monumenten zij aan zij
en gevelrij na gevelrij
in linies opgesteld.
 
Een schat aan authenticiteit 
die zelfs de tijd niet krijgt verwoest.
Alsof het niet ooit wijken moest
voor de grootschaligheid.
 
Als scheelde het niet ooit een haar
of de historie die de stad
de stad maakt die ze is, ging plat.
De plannen lagen klaar.
 
De ingezetenen ten spijt
was de bestemming - men dacht groots -
wat toegangswegen en ruimschoots
parkeergelegenheid.
 
Maar de bewoners boden er
fel weerstand aan, met hand en tand;
de plaatselijke middenstand
was dit een brug te ver.
 
Al stond de afbraak zwart op wit,
zij stonden op en vochten toch.
Maar wie kent nu de namen nog,
Van Essen, Peters, Smid?
 
Zij streden, zonder compromis,
en hebben hun gelijk gehaald
en zo zelfs het gezicht bepaald
van wat de stad nu is.
 
Het Stadsarchief, de Kranensteeg
de Nieuwe Markt, het Muggeplein,
het zou er domweg niet meer zijn
en het verleden zweeg...
 

Het is er nog. De buurt hield stand,
de straten hielden hun patroon,
de linde als een pinksterkroon
herleefd weer aangeplant.
 
Een stadswijk als een monument,
waarvan toch ooit de ondergang,
ondanks gemeentelijk belang,
maar net is afgewend.
 
Al was de kans van slagen klein.
Hier is destijds iets groots verricht.
Laat deze woorden, dit gedicht
daarom een ode zijn.
 
Als vanzelfsprekend ligt het hier,
met dank aan niemand minder dan
de moedige bewaarders van
het Noordenbergkwartier.,

Robin Bleeker
Stadsdichter Deventer

Over het ontwerp door Aam Sonneveld
Het aanzicht maar ook de betekenis van deze locatie 
en het plein zijn in de loop van de geschiedenis steeds 
sterk gewijzigd. Je zou kunnen zeggen dat de beleving 
van het plein enkele keren is gekanteld. Deze 
veranderingen en ook de veranderlijke betekenis die de  
bouwwerken hebben gehad in de omgeving heb ik 
willen uitdrukken.
De bebouwing uit de verschillende perioden die om het 
plein staan botsen momenteel visueel, met hun 
verschillende betekenissen mist de bebouwing op het 
plein balans. Gevels zie ik als verzamelingen van 
vormen die weer patronen vormen, en elke 
bouwperiode heeft een andere maatvoering en dus een 
ander patroon in zijn gevelelementen. Door het 
toevoegen van een patroon op het plein krijgt het plein 
een nieuwe speler die contrasteert en tegelijk een 
harmonie in de veelheid van patronen op het plein 
teweeg brengt.
De kubussen, bouwelementen staan voor de diverse 
bouwstijlen en afbraak en opbouw door de eeuwen 
heen. 4 hoeken staan voor de 4 straten die uitkomen op 
het plein.
Zwart wit contrasteert met kleuren aan het plein en 
daardoor de verbindende factor tussen bouwstijlen. De 
Square wordt uitgevoerd in beton met een afmeting van 
2.50 bij 2.50 meter en een hoogte van 50 cm.

Namens de werkgroep en het bestuur van de 
buurtvereniging
Marijke van den Berg

Kunstobject Square
In oktober 2017  is een werkgroep van buurtbewoners 
aan de slag gegaan om een kunstwerk te realiseren op 
het Muggeplein. Dit was een lang en zorgvuldig traject 
in goede samenwerking met de gemeentelijke 
adviescommissie “Kunst in de Openbare ruimte”.
Uit de aanvankelijk geselecteerde 10 kunstenaars 
kozen wij unaniem voor Aam Sonneveld, met haar 
kubusobject in zwart-wit van beton. Dit object heeft nu 
de naam Square gekregen. 
Na de lange procedure en bijbehorende bezwaartermijn 
voor het verkrijgen van de gemeentelijke vergunning 
bleek er ook nog een vergunning van het waterschap 
nodig te zijn. Sinds september weten wij dat beide 
vergunningen akkoord zijn.
Na het opnieuw aanvragen van inmiddels verlopen 
offertes lijkt er nu definitief groen licht te zijn voor de 
Square.  Zoals het er nu naar uitziet kan de Square in 
2020 worden geplaatst.

Over het ontwerp
De opdracht was om de geschiedenis van het 
Muggeplein recht te doen. Een grote mate van vrijheid 
qua opdracht en ruimte, hebben geleid tot dit mooie 
ontwerp.
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