
Restauratie gedenkteken De Korenbloem

Korte voorgeschiedenis
In 1986 is, op initiatief van enkele buurtbewoners, een plaquette aangebracht  op het 
huis aan de hoek van de Papenstraat en de Ankersteeg. W. Roetert, W. van Essen en 
A. A. Stelder wilden hiermee de herinnering levend houden aan de tijd dat in het 
koffiehuis De Korenbloem, op die plek, in de jaren dertig in het weekend jonge joodse 
emigranten bij elkaar om sjabbat te vieren 
en met elkaar te spreken. Sommigen 
woonden daar ook. 
Zij waren hier onder de hoede van de 
Deventer Vereniging tot Vakopleiding van 
Palestinapioniers (opgericht 1918). Deze 
vereniging plaatste de Palestinapioniers 
(Chaloetsiem) bij boeren in de omgeving 
om het boerenhandwerk te leren ter 
voorbereiding op hun emigratie naar het 
toenmalige Palestina, nu Israël.
Na de Duitse inval en tijdens de bezetting 
was hier ook korte tijd een verzamelplaats 
voor de joden die voor deportatie waren opgeroepen.
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Wat is er aan de hand?
Het gedenkteken, gemaakt door buurtgenoot W. van der Meij, was na 32 jaar in zeer 
slechte staat. In januari vorig jaar is namens de buurtvereniging contact gezocht met  
Rentree -de eigenaar van het pand waaraan het gedenkteken is bevestigd- met de 
vraag of er niet iets aan gedaan kon worden. Na geruime tijd kwam het bericht dat dat 
een kostbare zaak zou worden.
De kwestie is vervolgens in de ledenvergadering van de buurtvereniging besproken. 
Hier kwam de suggestie om buurtgenoot Jan Malschaert in te schakelen. Deze heeft, 
samen met de schilder Carlos Agular, geadviseerd hoe de plaquette het beste 
gerestaureerd kan worden.

 
 
Wat gaat er gebeuren?
Onder auspiciën van de buurtvereniging NBK start nu het project “restauratie De 
Korenbloem”. Voor de restauratie van de plaquette en verbetering van het 
informatiebord bij de plaquette is een bedrag begroot van € 4000,-. Dan kan dit 
kenmerkende herinneringsteken weer jaren mee.
Het bestuur van de buurtvereniging heeft toegezegd hieraan een financiële bijdrage te 
leveren. We gaan Wijkaanpak en Rentree benaderen om ook een duit in het zakje te 
doen en ook aantal fondsen. Verder roepen wij alle ondernemers en particulieren uit 
de buurt op om dit project ook te steunen.
Met elkaar moet het lukken om deze fraaie plaquette gerestaureerd te krijgen en weer 
terug te hangen op zijn plaats hoek Ankersteeg/Papenstraat.

Wie de restauratie ook financieel wil steunen kan een bijdrage overmaken op 
rekeningnummer NL70RABO 0377 7977 90 ten name van Buurtvereniging 
Noordenbergkwartier onder vermelding van De Korenbloem.
Wij gaan ook een collecte houden en hopen met uw aller steun spoedig het bedrag 
voor de restauratie bijeen te hebben.  Via de Noorderberger en andere media zullen 
we u op informeren over de datum en tijdstip waarop we de plaquette weer op zijn 
plaats aanbrengen. 
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