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Jaargang 2. Nr. 1. Maart 2020
Geachte donateurs en vrienden van de oude Hanzestad Deventer.

Digitaal stichtingsperiodiek
ᔢ

Omdat het eerste Stichtingsperiodiek goed ontvangen is willen
we opnieuw een tussentijds bericht laten uitgaan. Onze gedrukte
Nieuwsbrief gaat wat dieper in op enkele zaken die ons als erfgoedstichting aangaan, maar vertelt niet waarmee de SOD momenteel
bezig is. Mocht u dit digitale stichtingsperiodiek niet langer willen
ontvangen, dan is een mailtje aan het secretariaat, tevens redactieadres,voldoende.

Optreden van de SOD naar buiten
ᔢ
ᔢ

Onze website is vernieuwd, www.oud-deventer.nl.
Onze Nieuwsbrief willen we zo veel mogelijk digitaal gaan
versturen. Doet u mee? Een simpel mailtje naar het secretariaat is
voldoende.
ᔢ De voorbereidingen van ons derde boek, Toonbeelden van
naoorlogs bouwen in Deventer, de wederopbouwarchitectuur, vorderen
goed. Een sponsoractie is van start gegaan.
ᔢ De samenwerking met andere erfgoedinstellingen, zoals Heemschut en de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED) werpt haar
vruchten af. Vier van de zes aanvragen voor aanwijzing tot gemeentelijk monument zijn al gehonoreerd, over een andere wordt overlegd. Het laboratorium in de H.G. Gooszenstraat komt niet in
aanmerking, onder andere omdat de gevelbekleding niet meer
origineel is.
ACTUELE PROJECTEN:

Sluisje in Sluiskwartier
ᔢ

We willen de gemeente warm maken om het oude sluisje weer
zichtbaar te maken en werken daartoe samen met drie Deventer
erfgoedinstellingen en de landelijk opererende Stichting Historische
Sluizen en Stuwen.

Geertruidentuin
ᔢ

De projectontwikkelaar Synchroon gaat het oude ziekenhuis
zorgvuldig restaureren en verbouwen tot woon-(werk-)eenheden.
Momenteel wordt er alleen achter de schermen gewerkt.

School aan de Nieuwe Markt
ᔢ

Ook de Planadviesraad heeft vragen over de plannen met de
dakbedekking van het markante gebouw van architect W.P.C. Knuttel.
Het dak zou een glazen kunstwerk worden met een gestileerde plattegrond van Deventer, maar hoe het zal gaan met de aanlichting
door LED-lampen en eventueel weerkaatsend zonlicht is nog een
punt van discussie. De SOD is op zich verheugd over de transformatie van het schoolgebouw tot museum (EICAS) en wooneenheden.

Bestuur
ᔢ

Het bestuur heeft enkele veranderingen ondergaan: de heren
Herman Vrielink en Paul Ruhe hebben het bestuur verlaten. Voor hen
in de plaats zijn twee dames gekomen, Esther de Bruin en Mariëlle
Vrijkotte. Hiermee is de sekseverhouding in het bestuur mooi evenwichtig.

Iets heel anders
ᔢ

De gewaardeerd publiciste in het
Deventer Jaarboek, de 90-jarige mevrouw
Tineke Stein-Wilkeshuis, heeft een prachtig
boek geschreven over het eerste Deventer
mannenkoor, “Deventer zingt
in koor”. Door alle problemen rond het
coronavirus is de presentatie daarvan
op 13 maart jl. helaas niet doorgegaan.
Wij willen dit boek toch graag onder de
aandacht brengen en hebben bedacht
dat onze donateurs het boek met korting
kunnen kopen bij boekhandel Praamstra.
Voor €13,50 i.p.v. €17,50 kun je als donateur van de SOD t/m 11 april
dit boek verwerven.
Zeggen dat men SOD donateur is volstaat bij de kassa.
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