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WIE WIL ER NIET WAT DOEN AAN
ENERGIEBESPARING?

Als u meer informatie wilt, neem contact op met

jaar enkele mensen uit de buurt activiteiten

voorlichtingsmateriaal, bekostigt allerlei zaken

Met die gedachten hebben de afgelopen twee

Buurkracht. Buurkracht helpt u met

georganiseerd voor de buurt om te kijken wat er

maar is wel ondersteuning van acties die uit de

besparing op energie en aan opwekking van

Theo Dijkstra

in de woningen gedaan kan worden aan

buurt zelf moeten komen.

energie. We werden daarbij begeleid door

Buurkracht (www.buurkracht.nl). We hebben in

buurtbewoners informeerden over besparing op
energie en opwekking van energie. Er waren die

Nieuwsbrief van de buurtvereniging Noordenbergkwartier
NAJAARSBORREL 2018

Tegenwoordig
wordt de

Beeldmateriaal KOD.
In de beeldcollectie van het Historisch Centrum

Je kunt bij een tweede najaarsborrel nog niet spreken van een traditie. De
eerste versie in 2017 viel, niet geheel toevallig, samen met de opening van

Noordenberger pas

het hernieuwde Muggeplein. Een fantastisch feest. Afgelopen zondag 30

voldoende

maar deed er niet voor

uitgebracht als er

november 2017 een avond georganiseerd in de
Fermerie waar verschillende bedrijven de

DE NOORDENBERGER

september was anders,

wetenswaardig-

onder met de presentatie
het Noordenbergkwartier

heden te melden

avond ongeveer 35 buurtbewoners en acht

Overijssel ligt het filmarchief van de Kabel

zijn. De uitgave

en vloerisolatie. Er was algemene voorlichting en

Hoogeveen, Pim van Pagéé en Rinus Prinsen

vast patroon. Dat

hebben zo'n 20 mensen aangegeven dat zij

gedigitaliseerde tapes (uit de periode 1974-1980)

van de wandelgids voor

heeft daarom geen

“Wandel Dapper”.

hebben in een half jaar ongeveer 100

zou kunnen

uitverkocht is. Een tweede druk met wat verbeteringen zit er aan te komen.

graag foto's willen hebben van hun huis, waarbij

bekeken en beschreven. Vaak met hulp van

leden interessante

bezoekersaantal. Evenals vorig jaar hadden we als uitwijkmogelijkheid de

in de isolatie van de huizen worden getoond. In

Alle banden zijn te bekijken via de speciale KOD

bedrijven uit de installatiehoek, dakdekking, glas
een soort markt met die bedrijven. Bij die avond

Omroep Deventer (KOD). Jacqueline

veranderen als

De gids is zo populair dat de eerste druk ondertussen al weer zo goed als
Het weer was niet zo mooi als in 2018, maar dat had weinig invloed op het

oud-collega’s of buurtbewoners.

kopij gaan

Fermerie, maar daar hebben we

april 2018 zijn in de Fermerie de foto's met de

themapagina op MijnStadMijnDorp.

kom maar op!

maken. Uiteindelijk zijn er deze

deel van mensen op de avonden hebben de

zoeken-in-de-collecties/archieven?

met een zogenaamde warmtecamera lekkages

gelukkig geen gebruik van hoeven

inbrengen. Dus

middag ruim 140 leden van de

https://www.historischcentrumoverijssel.nl/

Misschien ook een

afgelopen maanden vervolgens ook allerlei

mivast=141&mizig=343&miadt=141&milang=nl&

worden.

isoleren of op het eigen huis of bij het pand van

%7Cdesc&mif1=1342839350&miview=ldt

Maandag

Ook het papieren archief van de KOD is

Fermerie

impressie gegeven van de vorm en uitvoering evenals

Algemene

De voorjaarsborrel lijkt dan ook een geschikt moment

bewoners van die huizen doorgenomen. Een

maatregelen getroffen om het huis beter te
Salcon zonnepanelen te installeren.

Buurkracht heeft nu aangeboden om nog eens
een actie te begeleiden over energie als er
enkele mensen uit de buurt interesse hebben om
samen een tijdelijke werkgroep te vormen. De

misort=last_mod

aanwezig bij het HCO. Daarnaast zijn er plannen
om de geschiedenis van de KOD in een boek te
vereeuwigen.

28 januari

In het voorjaar van 2019 is de verwachting dat het
beoogde kunstwerk geplaatst zal worden op het
Muggeplein. Bij de voorpresentatie werd een

19.30

de plek die het krijgt op het plein.

Leden

van onthulling.

mensen die de acties de afgelopen tijd hebben

Vergadering

behoefte meer hebben.

Nieuwjaarsborrel

gedaan, hebben aangegeven dat zij geen

buurtvereniging geweest.

reden om lid te

aansluitend

Tag-verdrijf

Gedenkteken De Korenbloem

Gekken en dwazen schrijven hun namen op

Voorgeschiedenis.

muren en glazen. Dat zeiden ze honderd jaar

In 1986 is, op initiatief van buurtbewoners

geleden al over het achterlaten van namen en

W. Roetert, W. van Essen en A. A.Stelder, een

initialen op bomen, muren, ramen en deuren.

plaquette aangebracht op het huis aan de hoek

Verliefden kerven al sinds mensenheugenis hun

van de Papenstraat en de Ankersteeg.

initialen aan weerszijden van een hart doorboord

Dit gedenkteken werd gemaakt door buurtgenoot

met pijl in bomen. Niet zelden neemt de liefde af

W. van der Meij. De onthulling vond plaats op

naarmate de boominscriptie in omvang
toeneemt.

Met de opkomst van de verfspuitbus in de jaren
zestig en zeventig veranderde het graveren in
spuiten. Het merendeel van de spuitbusartiesten
bleef en blijft steken in chaotisch geklungel;

spuiten om te spuiten en nog altijd het werk van
gekken en dwazen.

Af en toe zien we een werkstuk dat met enig
recht van spreken artistiek genoemd mag
worden, gemaakt door iemand met een

persoonlijk en kunstzinnig ‘handschrift’. Een ‘tag’
zeggen kenners dan.
Graffiti zijn van alle tijden. Oermensen krasten al
in grotwanden, de oude Romeinen, Grieken en

Egyptenaren kerfden hun denkbeelden in steen
en zelfs de Vikingen lieten hun merktekens
achter. Graffito is trouwens Italiaans voor
gravering, meervoud graffiti en uitgesproken
zoals het er staat.

In Europa markeerde WOII het begin van een
rage toen Amerikaanse soldaten overal waar ze
kwamen, de tekst ‘Kilroy was here’ achterlieten,

vaak vergezeld van een tekening van Mr. Chad,
het mannetje dat met z’n lange neus over een
muur gluurt.

15 november, door de heer I. Mol, in
Foto Tom van Dijke

Afgelopen zondag lag dit onderwerp letterlijk aan
m’n voeten toen ik tijdens een rondje bruggen,
geliefde zondagswandeling van veel

Deventenaren, over Onder de Linden liep. Ter
hoogte van lantaarnpaal nr. 10 ligt daar in het
voetpad aan de rivierzijde een straatklinkertje
met de ingekerfde naam Otto Ferner. Een

vermoedelijk Duitse steenbakker die zo in elk
geval via één van zijn baksels de wereld wilde
laten weten van zijn aanwezigheid.

Hij heeft natuurlijk nooit kunnen vermoeden waar
zijn naamsteen terecht zou komen. De
stratenmaker die het steentje heeft gelegd, moet
het zijn opgevallen, want hij heeft het met de

handtekening in het zicht gelegd. Het is in elk
geval een uiterst bescheiden tag, stukken

beschaafder dan de zichzelf overschreeuwende
kleurenexplosies van hedendaagse
aandachtzoekers. Met dank aan steenbakker
Ferner.

Door Gé Tol

aanwezigheid van de voorzitter van de Joodse
Gemeente Deventer, S. Zendijk.

Het gedenkteken herinnert aan het, daar
aanwezige, afgebroken pand De Korenbloem.
Ooit in gebruik als koffiehuis van de

geheelonthoudersvereniging. Daar kwamen in de
jaren dertig in het weekend jonge joodse
emigranten bij elkaar om sjabbat te vieren en
met elkaar te spreken. Sommigen van hen

woonden er ook en 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. Tijdens de Duitse bezetting was hier ook
korte tijd een verzamelplaats voor de joden die
voor deportatie waren opgeroepen.
Wat is er aan de hand?
Gedurende enige tijd had overbuurman Hans
van Sisseren er op gewezen dat het

gedenkteken na 32 jaar in zeer slechte staat
verkeerde.

In januari is door de buurtvereniging bij
woningeigenaar Rentree de vraag neergelegd of
er iets aan het verval gedaan kon worden.

Tenslotte is het gedenkteken bevestigd aan een
pand van hen. Rentree heeft dit vervolgens weer
bij fa. Wolters voorgelegd. Wolters heeft het
gedenkteken van het pand verwijderd en
meegenomen ter beoordeling. Na geruime tijd
van stilte en diverse keren aandringen kwam

Wolters tot de conclusie dat “restauratie” een
hele dure aangelegenheid zou worden van
duizenden euro’s.

Tijdens de algemene ledenvergadering van onze

buurtvereniging van 26 november hebben enkele
direct betrokken buurtgenoten aangegeven te
willen gaan onderzoeken of dat ook binnen een
redelijker budget gerealiseerd kan worden. Ook
gaan ze bekijken of er aan de tekst en
vormgeving van het informatiebord nog iets
verbeteren valt.

De “werkgroep” bestaande uit Coen Bennink
Jean Klare en Manja Pach houden ons op de
hoogte.

