
De oplevering van het nieuwe plein in de wijk Borgele veroorzaakte nogal wat erger-
nis bij wijkbewoners, ondernemers en omwonenden. De in en uitrit van het parkeer-
terrein is bij drukte erg krap en het plein oogt onoverzichtelijk. Ook de hoge stoep, op 
het hoogste punt 34 centimeter, is een doorn in het oog van de senioren van Borgele.

Op 1 februari heeft de gemeenteraad ingestemd met extra budget 
voor de aanvullende maatregelen zoals:

 � De containers naast de Schalm worden vervangen door twee 
ondergrondse containers i.p.v. de vier huidige containers.
 � Fietsenstallingen worden geplaatst conform het aangepaste plan.
 � Verplaatsen van lantaarnpalen tijdelijk met oude armaturen tot 

de nieuwe geleverd zijn.
 � De socialsofa heeft een nieuwe plek.
 � Het inrichten van de laad- en los plek voor de apotheek.
 � Het groen op het plein wordt aangeplant samen met de aanplan-

ting van de nieuwe groenstrook voor de flat van Hof te Borgel. 
 � Ook de locatie van de marktkramen is met betrokkenen en de 

marktmeester besproken.

Enkele maatregelen die mogelijk later gerealiseerd worden dan 21 
maart, omdat men afhankelijk is van derden, zijn:
 � De lichtarmaturen van de drie verplaatste lichtmasten bij de Hof 

te Borgel.
 � De verplaatsing van de bushalte en de plaatsing van een geleide 

hekje bij de Kwalitaria.

Op vrijdag 24 maart heeft de opening plaatsgevonden door wethou-
der J.J. Kolkman.

MAANDAG T/M ZATERDAG

8.00 - 21.00 UUR

ZONDAG

9.00 - 20.00 UUR

VANAF 6 JUNI
NÓG RUIMERE

OPENINGSTIJDEN

ergenissen   
over inrichting  plein 

winkelcentrum  borgele
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UITREIKING EERSTE LEDENPAS WIJKVERENIGING 
BORGELE EN PLATVOET

Tijden veranderen en als wijkvereniging proberen we daarin ook 
zoveel mogelijk mee te gaan. Zoals u waarschijnlijk wel hebt verno-
men is de subsidiekraan voor wijkcentra en speeltuinen grotendeels 
dichtgedraaid. Een andere grote verandering is dat de acceptgiro-
kaarten uiterlijk 1 januari 2019 geheel zijn verdwenen en we daarom 
over moeten gaan op automatische incasso van de contributie.

Hiervoor krijgen de leden van de wijkvereniging elk jaar een nieuwe 
pas aangeboden als bewijs van lidmaatschap van de vereniging. Door 
te kiezen voor een standaard pinpas/credit card formaat is deze pas 
makkelijk mee te nemen in de portemonnee.

Wat kunt u met deze pas? 
Het streven is om bij zoveel mogelijk activiteiten een onderscheid 
te maken tussen de prijzen/tarieven voor leden en niet-leden om zo 
het lidmaatschap naast laagdrempelig ook nog eens zeer voordelig 
te maken.

Op 1 februari heeft de uitreiking van de eerste ledenpas plaats-
gevonden aan Ger Vinke bestuurslid van de wijkvereniging Borge-
le & Platvoet. De passen worden door onszelf vervaardigd, echter 
met grote dank voor de sponsering van Jeroen Kolkman van de 
Plus supermarkt, die de cardprinter voor de wijkvereniging heeft 
aangeschaft. Hierdoor kunnen wij onze leden een professionele pas 
aanbieden zonder het budget van de vereniging te belasten. 

Ook u kunt ons steunen door lid te worden van de wijkvereniging. 
Borgele - Platvoet

standhouders voor 
rommelmarkt gezocht

Voor  het zomerspektakel van 3 juni zoeken wij 
standhouders voor de indoor rommelmarkt. 

Je kunt hiervoor een tafel huren. (2.40 x 0.80) 
Eigen gemaakte hobbyspullen, nieuwe artikelen en etenswaren 

zijn niet toegestaan.  
Meer info en opgave debbymaatman@ziggo.nl 

afschrijving 
lidmaatschap 

wijkvereniging 
Begin april zal de automatische incasso 

plaatsvinden van het lidmaatschap van de 
wijkvereniging van het laatste bij ons bekende 

IBANnummer van u.

de Schalmei
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Dreef 1 7414  EA  Deventer

van 13.00 -18.00 uur
MUZIEK  BARBECUE   VERLOTING
SPRINGKUSSEN KLEEDJESMARKT

DIVERSE  STANDS

3



Introductie RC Kids
In de vorige Schalmei hebben wij u verteld over het vertrek van 
Partou naar het Kindcentrum aan de Groenewold. Dit vertrek heeft 
inmiddels plaatsgevonden en per 1 februari 2017 heeft RC Kids 
kinderopvang de vrijgekomen ruimte van de Schalm gehuurd. Het 
bestuur van de wijkvereniging Borgele & Platvoet is hier uiteraard 
erg content mee.

RC Kids wil zich graag aan u voorstellen.
RC Kids is een kleine maar gedreven organisatie. Ons team van 
zeer gemotiveerde mensen is er volledig op gericht om voor 
u en uw grootste bezit een vertrouwde omgeving te creëren. 
Kinder-opvang RC Kids, staat voor gezelligheid en warmte. 
Wij proberen u en uw kindje het gevoel te geven van een 
vertrouwd thuis. RC Kids stelt het welzijn en de ontwikkeling 
van het kind op de eerste plek. Dat doen wij door het realise-
ren van een vertrouwde sfeer en veilige omgeving waarbinnen 
het kind zich geborgen voelt, plezier heeft en optimaal kan 
ontwikkelen.

We zorgen ervoor dat uw kind zo veel mogelijk wordt 
benaderd op een positieve manier. We vinden het belangrijk 
dat elk kind in de groep zich prettig voelt en een ritme heeft. 
Het welbevinden van het kind staat centraal.

Kinderopvang RC Kids biedt opvang voor kinderen van 0 tot 4 
jaar en voor kinderen van 4 tot 12 jaar op een tweetal locaties 
in de wijk Zandweerd in Deventer.  Als u besluit om uw kindje 
bij ons te brengen, kunt u erop rekenen dat wij ervoor probe-
ren te zorgen dat uw kleintje zich zo snel mogelijk bij RC Kids 
op zijn/haar gemak zal voelen.

Opzet
Het is belangrijk dat u voor uw kind een vertrouwde en liefde-
volle opvang kunt uitkiezen, als u de keuze maakt om parttime 
of fulltime te werken. Het is begrijpelijk dat de stap van het 
veilige thuisfront naar de kinderopvang even wennen is in het 
begin. Vandaar dat wij bij RC Kids ervoor willen zorgen, dat u 
en uw kind zich vanaf de eerste dag bij ons thuis voelen.
Dagelijks worden diverse activiteiten aangeboden die 
afgestemd zijn op de interesses van uw kleintje. Deze activitei-
ten worden gehouden op het gebied van huiselijkheid, creati-
viteit en spel. Maar ook zo af en toe een leuk uitje is bij ons 
heel gewoon. Het is net of uw kleine in een groot gezin word 
opgenomen. Kijkt u rustig rond op onze website voor meer 
over de kinderopvang van RC Kids.

De locaties van RC Kids hebben de status van erkend kinder-
dagverblijf. Dit houdt in dat RC Kids moet voldoen aan de wet 
kinderopvang. De GGD controleert regelmatig of RC Kids 
voldoet aan de wet kinderopvang en brengt verslag uit over 
hun bevindingen. Deze verslagen zijn voor iedereen, die daar 
interesse in heeft, via de site van het Landelijk Register Kinder-
opvang (LRK) te bekijken of op de locaties zelf. Als ouder kunt 
u via de belasting een gedeelte van de kosten van kinderop-
vang terug ontvangen, indien het kinderdagverblijf erkend is.

Graag komen wij met u in contact om de opvang van uw kind 
te bespreken.

DBC KARRO-DEUX
In de huis-aan-huis kranten heeft u vast gelezen dat in het 
weekend van 20 en 21 mei het Nederlands kampioenschap 
Jeu de Boules dit jaar plaats zal vinden in Deventer op het 
terrein van Karro-Deux (Sportcomplex Borgele). Voor ons, 
bewoners van Borgele/Platvoet, fijn dichtbij om zo even naar 
toe te lopen en te gaan kijken. De voorbereidingen zijn in volle 
gang. Zo’n evenement is een goede aanleiding om het terrein 
op te knappen en in te richten zodat er ruimte is voor spelers 
en publiek. Er wordt nagedacht over de catering en er worden 
roosters gemaakt voor de vrijwilligers achter de bar en voor 
de schoonmaak. Iedereen werkt enthousiast mee om er een 
geslaagd weekeind van te maken.

Doordat Karro-Deux aangesloten is bij de Jeu de Boules bond, 
is het mogelijk om een kampioenschap naar binnen te halen 
en toernooien te organiseren. Voor de spelers betekent het 
dat je bij inschrijving een licentie krijgt, waardoor men mee 
kan doen aan toernooien en landelijke of district competities. 
Het is fijn dat er op het terrein een boulodrome aanwezig is 
zodat het hele jaar doorgespeeld kan worden, wat belangrijk is 
voor de competities. Dit brengt de veelzijdigheid van de club 
naar voren. 

Het is mogelijk om recreatief te boulen vooral op de maandag- 
en zaterdagmiddag en om meer competitief te spelen. Dit 
gebeurt op de dinsdag - en donderdag avond.  Tijdens de eerste 
partij wordt een afgesproken partij gespeeld. Dit betekent dat 
je speelt met degene waarmee je ook speelt in de competitie 
als je je daarvoor hebt ingeschreven. Door vaak te spelen en 
te trainen om de boules dichtbij het butje te leggen of juist de 
boules weg te schieten komt er ook meer strategie in het spel. 
Wat tot gevolg heeft dat er ‘”spannende” partijen gespeeld 
worden die soms anderhalf uur kunnen duren. Vaak wordt 
er in de kantine nog nagepraat over hoe een partij verlopen 
is. Woensdagavond is een trainingsavond. Heel handig voor 
beginnelingen of om nog eens extra aandacht te besteden aan 
strategie en verschillende manieren van gooien. Het is geen 
verplichting om hieraan mee te doen maar biedt een mogelijk-
heid om meer van de tactiek rond het spel te begrijpen.

Het komend seizoen zijn er twee toernooien waar iedereen, 
die geen lid is, zich voor kan inschrijven:
 � Zondag 23 april:  Jan de Haan Diepenveen toernooi
 � Zondag 17 juli:  Welkoop Zomer toernooi.

Voor beide toernooien is het mogelijk om tot uiterlijk de 
donderdag ervoor in te schrijven.  Kijk op karrodeux.nl voor 
meer inlichtingen.

Annelies 
Karro-Deux , Jeu de Boules Vereniging sinds 1980 
Sportpark Borgele, Bredenhorst 189 Deventer

de Schalmei

4



Toneelgroep de Schalmspelers presenteert:
Kleren maken de moeder

Door Karin Zweers

Kent u het televisieprogramma Hotter than my daughter? Hierin drijven moeders hun dochters tot wanhoop met hun ongepaste 
gedrag en foute kleding. In de komische eenakter Kleren maken de moeder maken we kennis met Sharon, die ook zo’n moeder 
heeft. Uitgerekend op de dag dat Sharons nieuwe vriend en zijn deftige moeder bij moeder Anja thuis komen kennismaken, heeft 

deze zich verslapen en zijn de sporen van de afgelopen nacht nog prominent aanwezig. Sharon schiet helemaal in de stress!

Hoera, een vriend
Door Jim Keulemans

In Hoera, een vriend maken we kennis met drie vriendinnen die bij elkaar komen voor hun maandelijkse scrabble middag. Maar 
gescrabbeld wordt er niet, want er is groot nieuws op amoureus gebied. Nieuws dat eerst enthousiast wordt ontvangen, maar later 

tot woede en vertwijfeling aanleiding geeft!

Bas is er ook bij
Door Karin Zweers

Bas is er ook bij is een absurd toneelstukje over drie heel verschillende vrouwen die op hun beurt zitten te wachten voor een solli-
citatiegesprek. Het is de tweede gespreksronde, dus er hangt veel vanaf en alle drie willen ze de baan heel graag. Eentje gaat zelfs zo 
ver, dat ze een calamiteit verzint om de andere twee weg te jagen. Of is die calamiteit toch niet verzonnen? En wie is Bas eigenlijk?

 

Kom kijken naar deze verrassende en humoristische eenakters 
in wijkcentrum De Schalm, Dreef 1 te Deventer!

Op zaterdag 22 april aanvang 20.00 uur zaal open 19.30 uur
En zondag 23 april aanvang 14.00 uur zaal open 13.30 uur

(Let op: de aanvangstijd van zondag is een half uur eerder dan voorheen)

Toegang: € 5 p.p. (voor leden van de wijkvereniging € 1 korting)
Tijdens de toneelvoorstellingen is het Trefpunt gesloten.  

In de pauze en na afloop van de voorstelling kunt u natuurlijk wel in het Trefpunt terecht voor een drankje.

Graag reserveren via: schalmspelers@gmail.com of 0570-653488
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VASTE ACTIVITEITEN  
in de schalm
Interesse in een van deze activiteiten?
Neem contact op met de Wijkvereniging Borgele & Platvoet.
Tel: 0570-670731 of e-mail: wijkcentrumdeschalm@home.nl

Maandag 
07.30-12.45 Kinderopvang RC Kids
09.15-11.30  Pilates (2 groepen)
11.45-12.45  Feldenkrais 
19.30-20.30  Badminton 
20.00-22.30  Toneelvereniging 
20.00-22.30  Deventer Fotokring (1x per14 dgn.)

Dinsdag 
07.30-12.45 Kinderopvang RC Kids
09.00-11.40 Fysiogym/seniorengym (3 gr.)
09.00-12.00 Jazzgymnastiek (3 gr.)
18.00-19.00 Yoga Berry Steenbruggen
19.30-23.00 Bridgeclub Deventer
19.30-21.30 Volleybal Competitie

Woensdag
07.30-12.45 Kinderopvang RC Kids
10.15-11.00  Bewegen in balans 70+
13.00-17.00 Bridge integraal
18.45-22.30 Volleybal recreanten
18.30-20.45 Pilates ( 2 gr.)
19.00-23.00 Biljarten

Donderdag
07.30-12.45 Kinderopvang RC Kids
14.00-16.00 Bingo 1e donderdag v.d. maand
14.00-16.00 Bingo Raster 3e do v.d. maand
18.45-22.00 Yoga Berry Steenbruggen
19.00-20.00 Schaken Pallas

Vrijdag
07.30-12.45 Kinderopvang RC Kids
09.30-10.30 Feldenkreis
13.00-14.00 Yoga Berry Steenbruggen
13.30-17.30 Biljarten
14.30-15.30 Zanggroep senioren
19.00-22.00 Jeugddisco 3e vrijdag v.d. de maand

Zaterdag
10.00-12.00 Koffie drinken House of Hope

Zondag
10.00-12.00 Kerkdienst (na afloop koffie)

Vanaf 9 mei is het mogelijk om iedere 
zondagavond te darten in de Schalm
We starten om 19.00 uur en eindigen om 22.00 uur.
Er wordt een eigen bijdrage van €1 per persoon gevraagd.

Eetkamerstoel Jens. In diverse kleuren. 

VERRASSEND INSPIREREND

Bank Felix 
3-zits (200cm br.) 
of 2-zits (170cm br.)

Bijzettafelset Cosmos
Doorsnede 50, 35 en 30 cm. 

TV dressoir Blend
1 deur en 2 laden,  
160 x 40 x 55 cm

de gehele collectie
super snel in huis 

PROJECTINRICHTING

SINDS
1909

Albert Heijn
Middeldorp

Albert Heijn Supermarkt Middeldorp, Dorpsstraat 27, 7431 CG Diepenveen, Tel. 0570 59 12 63

Openingstijden:  Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur
 Zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur
 Zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur

de Schalmei
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Marjan Bauling in 
gesprek met Gera 
Lambrechts 
Ergotherapeute Gezondheidscentrum Borgele

Midden in onze wijk ligt sinds 2009 het Gezondheidscentrum Borgele. 
Hier hebben 3 huisartsen hun praktijk en voor verschillende disciplines 
kunt u hier ook terecht zoals bv. fysio- en ergotherapie. Daar toch nog 
aardig wat mensen niet precies op de hoogte zijn wat het werk van 
een ergotherapeute inhoudt, ging ik in gesprek met Gera Lambrechts 
die met twee collega’s deze maatschap leidt. 

“Kunt u mij wat meer over uw opleiding en uzelf vertellen?”

‘Ik heb een 4 jarige HBO-opleiding gevolgd waarvan 3 jaar in Hoens-
broek (Limburg) Deze was destijds aan een revalidatiecentrum gekop-
peld en 1 jaar stage. Wel leuk om te vertellen, dat ik na mijn studie ± 
17 jaar, met veel plezier, in de wijk Borgele, een fijne ruime wijk, heb 

gewoond. Inmid-
dels woon ik al 30 
jaar in gemeente 
Deventer. 10 Jaar 
geleden begon ik 
met ergothera-
pie in de wijk. Het 
Gezondheidscen-
trum bestond nog 
niet maar was wel 
in oprichting en ik 
mocht erbij instap-
pen.”

“Kunt u mij, in het 
kort, iets vertel-
len wat uw werk 
inhoudt?”

“Ja zeker! Als u door 
een aandoening bv. 
artrose, beroerte, 
COPD, Parkinson, 
of Dementie moeite 
krijgt met prakti-
sche handelingen 
bv. het huishouden 
of bij uw hobby dan 

kunt u hierbij advies krijgen. Men kan u dan leren om op een andere 
manier iets uit te voeren door bv. een vaatdoekje als een ‘klontje’ (zie 
foto) vast te houden. Als het staan bij het koken een probleem is dan 
kan er misschien een krukje gebruikt worden. Uiteraard moet men 
zich daarbij wel comfortabel voelen. Dit alles in samenspraak met de 
ergotherapeute. Ook bij vergeetachtigheid kan hulp geboden worden 
met praktische tips. Eigenlijk zijn er zoveel mogelijkheden waarbij wij 
een helpende hand kunnen bieden.”

“Hoe zit het met de verwijzing en de vergoeding van de Zorgverze-
kering?”

“U kunt bij ons terecht met een verwijzing van een arts, maar ergothe-
rapie is ook direct toegankelijk. Er zijn echter zorgverzekeraars die 
zonder een verwijzing niet tot vergoeden overgaan. In 2017 zijn dat 
CZ, Delta Lloyd en Ohra. Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basis-
verzekering, maximaal 10 uur per kalenderjaar. (wel dient u uw eigen 
risico op te maken!) Heeft u egotherapeutische problemen op het 
werk waarvoor u ons wilt inschakelen, dan is uw werkgever verant-
woordelijk voor de vergoeding.”

“Kwaliteit en samenwerking is natuurlijk ook een belangrijk punt.”

“Heel belangrijk want als er een probleem is zijn er vaak meer mensen 
bij betrokken bv. een partner, een mantelzorger,een fysiotherapeut, 
iemand van het sociaal team in de wijk, die ondersteuning kunnen 
bieden en met elkaar kunnen afstemmen, zodat de patiënt niet iedere  
keer hetzelfde verhaal hoeft te vertellen.”

“Ergo Centraal is dus niet meer weg te denken uit de wijk Borgele en ik 
denk dat de lezers, na het lezen van dit interview meer kennis hebben 
gekregen van het vak van de ergotherapeute en zo nodig contact 
zoeken. Hartelijk dank voor dit interview.” 

 U kunt contact opemen met Gera Lambrechts via telefoonnummer 
06 49854748 en website www.ergocentraal.nl

In de volgende Schalmei ga ik in gesprek met een logopediste om wat 
meer over deze discipline te weten te komen.

Marjan Bauling

Algemene Leden 
Vergadering
Het bestuur van de wijkvereniging Borgele en Platvoet
nodigt haar leden uit voor de Algemene Leden Vergadering
op 23 mei 2017 aanvang 20.00 uur in de Schalm.

Voorstellen van leden, voor onderwerpen ter bespreking 
tijdens de vergadering, kunnen als ingekomen stuk worden 
behandeld, indien deze uiterlijk op 18 mei 2017 op het 
kantoor of bij de secretaris zijn ingediend. De agendastuk-
ken notulen algemene ledenvergadering 24 mei 2016 en 
het financiële jaarverslag 2016 liggen vanaf 15 mei 2017 
tijdens kantooruren op het kantoor van de wijkvereniging 
ter inzage.
De agenda zal tijdig gepubliceerd worden op de website.

Het bestuur van de wijkvereniging Borgele & Platvoet.
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Hoe en waar regel ik 
hulp in huis?

Voor vragen over wonen, welzijn en zorg kunt u terecht in de

www.wijkwinkeldeventer.nl
email: wijkwinkel@obdeventer.nl – telefoon: (0570) 67 57 04

Belangrijke info
Noodhulp
 � Alarmnummer: 112
 � Regiopolitie: 0900-8844
 � Centrale Huisartsenpost: 0570 - 501777
 � SOS Telefonische Hulpdienst: tel. 0900 767

Sociale  Wijkteam en Gezinscoach
Het sociale wijkteam biedt hulp bij vragen over wonen, welzijn, 
zorg of financiën en geeft advies op maat. 
 � Telefoonnummer: 0570-14 0570
 � Emailadres: borgele-platvoet@socialeteamsdeventer.nl
 � Emailadres gezinscoach: info@gezinscoachdeventer.nl

Wij Deventer
Wat kunt u als buurtgenoten voor elkaar betekenen in de 
kleine dingen die u voor en met elkaar kunt doen? Hoe kan dit  
met elkaar georganiseerd worden op uw eigen wijze, passend 
bij uw buurt? 
U kunt hiervoor contact opnemen met wijkmanager Carolien 
Harkema via 
 � telefoonnr 06-51556423,
 � e-mail: c.harkema.otten@deventer.nl
 � website: wij.deventer.nl 

Redactie De Schalmei
Hans Kamp (hoofdredacteur)
Jan-Boudewijn Bunt (redacteur)
Marjan Bauling (redacteur)
Eric Slim (opmaak/DTP)

U kunt uw kopij of advertenties mailen 
naar wijkcentrumdeschalm@home.nl of 
inleveren bij wijkcentrum De Schalm t.a.v. 
redactie De Schalmei.

Bronvermeldingen 
Zie de vermelding onder de artikelen. 
Alle artikelen zonder bronvermeldingen 
m.u.v. de persberichten zijn aangeleverd 
door wijkcentrum De Schalm.

De redactie heeft het recht de teksten van 
ingezonden berichten aan te passen.

Wijkvereniging Borgele-Platvoet 
/ Wijkcentrum De Schalm
Adres: Dreef 1 7414 EA Deventer
E-mail: wijkcentrumdeschalm@home.nl
Telefoon: (0570) 670731
Website: www.deschalm-deventer.nl
Bankrekening nr: NL62RABO0314533176

Colofon schalmei
De Schalmei verschijnt 4x per jaar in een oplage van 2800 stuks in de wijken Borgele en Platvoet

Vertrouwd
dichtbij

www.carinova.nl

Thuiszorgteam Borgele
Wij staan voor u klaar!

T 0900 86 62

de Schalmei
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