
door Tanja Abbas

De meest gestelde vraag de 
afgelopen weken is ‘hoe het 
er met de bouw van ons huis 
voorstaat.’ Tot twee weken 
geleden was er namelijk niet 
veel te zien op de plek, ter-
wijl veel mensen weten dat 
wij er in september in willen. 
‘Wacht maar af, dat huis staat 
er zo’, was mijn antwoord. De 
meesten knikten een beetje 
meewarig of zeiden ronduit 
dat het niet zou lukken. Veel 
te kort dag. 

Ik heb niets te veel gezegd. 
Binnen 1 dag (!) is het casco-
huis op de betonpoerenfunde-
ring gezet. Het filmpje van dit 
spektakel, gemaakt door De 
Woonpioniers, heeft inmid-
dels heel wat views. Natuurlijk 
moet het huis nog verder 
afgewerkt worden, maar de 
vorm staat.
Het modulaire Indigo-ontwerp 
van de architect, Daniel 
Venneman, levert nu al mooie 
reacties op. Blijkbaar zijn we 
er in geslaagd om de ener-
gie van de bijzondere plek in 
het bos door te geven in het 
ontwerp. Dat is ook met dank 
aan de basiscursus Conceptual 
Feng Shui die ik gevolgd heb 
aan de Feng Shui Academie 
in Zutphen. Deze academie 
is opgericht door Nina Elshof, 
de Feng Shui expert in NL 
en auteur van diverse boeken 
over het onderwerp.

Feng Shui is een eeuwenou-
de Chinese filosofische leer, 
gericht op de balans van 
de mens en zijn bebouwde 
omgeving. Daar had ik wel 
oren naar. Ik vind het belang-
rijk dat we weer bouwen in 
balans met de natuur, zodat 
de energie ook op een andere 
manier door het huis stroomt 
dan alleen maar via de lucht-
warmtepomp. Omdat ik de 

Feng Shui zelf wil voelen en 
begrijpen volgde ik vorig jaar 
de groepscursus. Het was 
indrukwekkend wat er in een 
korte tijd aan persoonlijke 
bewustwording in combinatie 
met het ontwerp van het huis 
helder werd.

Ons Indigohuis stond toen 
al in ontwerp op papier. Een 
geschakeld huis met een leef- 
en een slaapgedeelte, verbon-
den door een gang. Speels en 
mooi van buiten, maar niet 
volgens de Feng Shui princi-
pes. Alle energie zou ‘weglek-
ken’. Een vrij kleine wijziging, 
namelijk het gelijkschakelen 
van het leef- en slaaphuis en 

de voordeur op een andere 
plek, zou het ontwerp volle-
dig harmoniseren en in balans 
brengen. 

Terwijl de architect begin 
december terugkwam van 
een grote reis, kwamen wij 
met de boodschap dat we 
het ontwerp wilden aanpas-
sen volgens de Feng Shui. 
Hij luisterde, begreep het en 
zei vervolgens: ‘Eigenlijk gaat 
het ontwerp weer terug naar 
de allereerste schets waar jul-
lie mee kwamen’. Ik dacht 
terug aan dat moment. ‘Dat is 
waar...’ Wonderlijk. Het klop-
te al vanaf het begin. Energie 
in balans.
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Samen naar een schone toekomst. Daar koersen wij op in de 
Cleantech Regio. De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, 
Epe, Lochem, Voorst en Zutphen werken met ondernemers, onder-
wijs en onderzoek samen aan een energieneutrale en duurza-
me economie en samenleving. Economie en ecologie gaan hand 
in hand. Lees meer over de ambities, projecten, succesverhalen,
evenementen en cleantech nieuws uit de regio: www.cleantechregio.nl.
Meld je aan voor de nieuwsbrief en volg ons via: 

 Facebook @cleantechregion

 Twitter @cleantechregio 

 Linkedin @Cleantech Regio 

Voor meer informatie kun je ook 
mailen naar: info@cleantechregio.nl

‘Alles in handen voor die schone toekomst’
Andries Heidema neemt 9 
juli afscheid als burgemees-
ter van Deventer én als 
voorzitter van de Cleantech 
Regio. Hij laat ‘ons’ met een 
gerust hart achter, want er 
ligt een gezamenlijke Agenda 
Cleantech Regio, met con-
crete ambities en veel mooie 
plannen voor een energie-
neutrale regio en een circu-
laire economie.

“Wat hebben we in onze 
Cleantech Regio de afgelo-
pen jaren meters gemaakt! 
Ondernemers, overheden en 
onderwijs hebben elkaar hele-
maal gevonden en hebben 
samen één Agenda gemaakt 
voor de komende jaren. 
Daarin staat hoe zij samen 

werken aan een energieneu-
trale regio en een circulai-
re economie. Maar: al kun-
nen wij samen veel, zonder 
u als inwoners halen wij onze 

ambities niet.” Heidema geeft 
aan dat hij het geweldig vindt 
om te merken dat er steeds 
meer ideeën en initiatieven 
komen van inwoners uit de 

regio. “Zij zijn druk bezig met 
energiebesparing of wek-
ken zelf energie op met hulp 
van zon of wind. Ook pak-
ken steeds meer mensen de 

fiets. Goed voor de bereik-
baarheid én onze schone 
leefomgeving. Pas hoorde ik 
dat een groep inwoners van 
Brummen zelf een voedsel-
bos aanlegt. Een mooi voor-
beeld van duurzame voedsel-
voorziening met sociale meer-
waarde, want er doen veel 
mensen aan mee. Zo zijn er 
nog veel meer voorbeelden te 
noemen. Goed nieuws. Met 
elkaar kunnen wij echt werk 
maken van een schone toe-
komst.”
Afgelopen juni heeft Heidema 
samen met zijn collega’s van 
de regio’s Twente en Zwolle 
in Den Haag ‘Kansen in 
Overijssel’ aangeboden. “We 
dagen het Rijk uit om ook te 
investeren in de groeiende 

regio’s van Overijssel. Hier 
in onze regio brengen wij 
onze economie en ecologie 
in balans en daarmee verster-
ken we ook het ondernemers-
klimaat voor onze bedrijven. 
Ik hoop van harte dat ‘Den 
Haag’ gehoor geeft aan onze 
oproep. Ondertussen gaan 
wij in de Cleantech Regio 
natuurlijk gewoon dóór. Ik 
zeg ‘wij’, want ik stop wel als 
burgemeester en voorzitter 
van de Cleantech Regio, maar 
ik blijf hier wonen. En vanuit 
mijn rol als Commissaris van 
de Koning in Overijssel blijf ik 
onze Cleantech Regio natuur-
lijk op de voet volgen.”
Benieuwd naar de Agenda 
Cleantech Regio? Kijk dan op 
www.cleantechregio.nl

Welkom in de 
Kringloopwinkel!

Kringloopwinkels hebben 
ook sociaal grote waarde. Er 
zijn naar schatting zeker 20 
duizend mensen (vrijwillig) 
in actief. Het zijn ook vaak 
leerwerkplaatsen waar men-
sen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt kansen krijgen. 
Nóg een plus: je kunt heerlijk 
‘schat zoeken’ in een kring-
loopwinkel! We nemen een 
kijkje in een aantal kring-
loopwinkels in de Cleantech 
Regio.

Foenix Apeldoorn
Foenix is al 35 jaar de kring-
looporganisatie in Apeldoorn. 
In de werkplaatsen, win-
kel, kantoren en in trans-
port zijn jaarlijks voor 750 
mensen (re-integratie)werk-
plekken beschikbaar in kring-
loopwinkels en het Regionaal 
Overslag Station. In 2016 
won het bedrijf de Apeldoorn 
Business Award in de catego-
rie maatschappelijke organi-
satie, juist vanwege succes-
vol sociaal ondernemen.

Nieuwsgierig? Ga snel kij-
ken op het voormalige 
Zwitsalterrein. Hier zit ook 
het Repair Café en een elek-
troshop waar je artikelen met 
een stekker koopt. Er zijn 
nog zeven Foenix-locaties 
in Apeldoorn. Die aan de 
Molenmakershoek is wel érg 
leuk, als je trouwplannen 
hebt tenminste. Hier vind je 
de Bruidskamer met meer 
dan vijftig jurken en bruids-
accessoires.

Het Goed Deventer
Werk maken van hergebruik 
en van werkgelegenheid: dat 
is de missie van Het Goed. 
Jaarlijks zamelt het bedrijf 20 
miljoen kilo textiel en huis-
raad in en tachtig procent 
daarvan wordt hergebruikt. 
Het grootste deel wordt ver-
kocht in de 26 vestigingen 
van Het Goed. Wat niet meer 
te verkopen is, wordt meest-
al zo verwerkt dat er nieuwe 
producten van kunnen wor-
den gemaakt. De Deventer 

vestiging is een erkend leer-
bedrijf voor mbo-studenten. 
Leuk weetje: de Deventer 
vestiging heeft als enige een 
fulltime stylist in dienst die 
alle tweedehands spulletjes 
fijn etaleert.

Winkelen bij Stilema 
van Circulus-Berkel
Ook Circulus-Berkel heeft 
een eigen kringloopwin-
kel: Stilema in Vaassen. Hier 
vind je tweedehands huis-
raad, meubels, kleding, boe-
ken, apparaten en speel-
goed: een compleet waren-
huis! Stilema biedt ook acti-
vering en arbeidsmatige dag-
besteding aan. Bij de winkel 
hoort ook een werkplaats.

Swits: vintage shoppen
Door de komst van muse-
um MORE in Gorssel steeg 
het bezoekersaantal aan dit 
dorp flink en dat komt de 
plaatselijke winkeliers ten 
goede. Swits Vintage Fashion 
Company moest zelfs ver-
huizen naar een naastgele-
gen groter pand, vanwege 
de toenemende klandizie. 

Bij Swits vind je tweedehands 
kleding in het hogere seg-
ment en je maakt je gardero-
be compleet met schoenen, 
laarzen en riemen. Swits ser-
veert ook een lekker kopje 
koffie. 

Biologisch broodje 
in Twello
Ook Kringloopbedrijf Twello 
biedt werk, dagbesteding en 
leerwerkplekken. De lunch-
room en het restaurant vor-
men het hart van het bedrijf. 
Ga smullen van een biolo-
gisch broodje, lekker taartje 
of iets anders van de menu-
kaart. 

Nederland telt er meer dan 1700, die samen goed zijn 
voor 25 miljoen bezoekers en 250 miljoen euro omzet. Een 
kringloopwinkel zamelt jaarlijks al snel 100 duizend kilo 
textiel in en 430 duizend kilo huisraad. Dat scheelt een 
heleboel afval!

COLUMN: GROEN DOEN

Feng Shui principes toegepast


