
Project Krasse Fratsen wil ouderen in de 
wijk Borgele-Platvoet met elkaar verbin-
den door middel van uitdagende culturele 
activiteiten. 

Het projectteam bestaat uit beeldend kunstenaar 
Marianne de Bakker (van Atelier Artomondo en de 
Fermerie), musicus en koordirigent Karel Tadema. 
Hij begeleidt ook het Krasse Fratsenkoor. Gabriëlle 
Groothuis, bekend van verschillende theaterprojec-
ten in Deventer. Eelco van den Kerkhoff filmt. En ook 
het team van Fit-ART – Anita Kunst, Tineke Posthu-
mus, Esther Sipma en Marja Vijn. Zij zorgen voor 
de organisatie rondom de verschillende projecten. 

U kunt meedoen aan de volgende Krasse 
Fratsen-projecten:

Ontroerend Goed
Een verhalenproject waarin kinderen en ouderen met elkaar 
verbinden. In korte interviews bevragen ouderen en kinderen 
elkaar over hun ontroerend goed, het “iets” dat zij het liefst altijd 
bij zich willen hebben, dat voor hen onmisbaar is. Van deze inter-
views maken kinderen en ouderen samen een beeldverslag. 
Dit kan een filmpje zijn, een serie foto’s, een tekening of strip-
verhaal waarin de inhoud van het gesprek uitgewerkt is. En alle 
beeldverslagen vormen dan een Ontroerend Goedlint door de 
wijk Borgele en Platvoet

Het nieuwe kindcentrum werkt hierin samen met het Krasse 
Fratsen team. Zij willen zich ook graag meer verbinden met de 
wijk. Op 13 juni en 23 juni zijn de eerste interviewdagen. Op 14 
juli is hierover een kleine expositie op de Borgloschool. En daarna 
gaan we door …

Wilt u meedoen met dit leuke project? Bel of mail dan met 
Gabriëlle Groothuis 06-22969509 of Tineke Posthumus: 
06-28578131/ tinekeposthumus@fitart.nl of Anita Kunst 
06-13406842 / anitakunst@fitart.nl

Een eigen Buurtmuseum voor de wijk Borgele-
Platvoet
Een plek waar mensen uit de wijk hun bijzondere verzameling 
of eigen kunstwerken kunnen exposeren. En daarover ook hun 
verhaal kunnen vertellen. Bent u of kent u iemand die een bijzon-
dere verzameling heeft van theelepeltjes, bijzondere foto’s, een 
mooi servies, koekoeksklokken, bijzondere handwerken of nog 
heel iets anders? Dan is dit misschien iets voor u.

Ook ideeën zijn van harte welkom.  Wilt u meer weten of misschien 
nu al meedoen? Bel met Marianne de Bakker 06-24645934 / info@
artomondo.nl of Marja Vijn 06-10896114 / marjavijn@fitart.nl 

Krasse Fratsen-koor 
Het Krasse Fratsen-koor zingt iedere maandag van 10-12 uur  in 
De Schalm. Repertoire: lichte populaire muziek, mooie liedjes, 
lekker swingend, van alles wat. Een heerlijke maandagochtend 
workout voor de buikspieren, stemspieren en lachspieren. Het 
koor staat onder leiding van Karel Tadema, die ervan houdt om 
een uitdaging aan te gaan.
Meedoen? Dat kan. Kom gewoon naar De Schalm op maandagoch-
tend. Voor meer informatie bel met Karel Tadema 06-44519169 of 
Tineke Posthumus 06-28578131 /tinekeposthumus@fitart.nl

Krasse Fratsen 
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RC kids is een kleinschalige kinderopvang voor kinderen van 0-12 
jaar met 5 locaties in de wijken Zandweerd en Borgele. In Borgele 
biedt RC Kids Peuterspelen en BSO aan in het Wijkcentrum De 
Schalm.

PSZ De Wijze Uil
PSZ De Wijze Uil biedt opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. 
Peuterspelen is samen de wereld ontdekken. Uw kind mag hier 
op vaste dagen van 8.45-12.15 uur komen spelen, 40 schoolweken 
per jaar. Zo went uw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, 
maar leert het ook omgaan met andere peuters. Wij bereiden 
uw peuter spelenderwijs voor op de basisschool waardoor de 
overgang makkelijker wordt.

Waarom is peuteropvang zo belangrijk?
Uw kind:
 � speelt, ontdekt en leert met leeftijdsgenootjes uit de buurt
 � maakt kennis met woorden, cijfers, kleuren en vormen
 � doet mee aan leuke activiteiten zoals zingen, knutselen, 

voorlezen, toneel, muziek, spel, natuur, bewegen en peuteryoga
 � krijgt ruime aandacht voor de algemene en motorische 

ontwikkeling
 � bereidt zich spelenderwijs voor op de basisschool.

kosten
De kosten bedragen slechts € 6,90 per uur. Dit is inclusief fruit, 
drinken en eventueel luiers voor het geval uw kind nog niet 
zindelijk is.

Ieder kind vanaf 2 jaar recht op kinderopvang
Als u als werkende ouders gebruik maakt van peuterspelen van 
RC Kids kunt u ook teruggave van een deel van uw kosten aanvra-
gen bij de belasting. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag 
dan kunt u via RC Kids bij de gemeente een aanvraag indienen 
om de kosten voor het peuterspelen te laten vergoeden. 

BSO De Boekenkast
RC Kids biedt voor kinderen van 4-12 jaar BSO aan.
Hier kunnen de kinderen naar hartenlust spelen, knutselen, de 
natuur in, mee doen aan activiteiten maar ook lekker ontspannen.

BSO de Boekenkast is geopend van maandag t/m vrijdag aanslui-
tend aan de schooltijden tot 18.00 uur. (langer in overleg 
mogelijk) Tevens bieden we ook opvang tijdens de schoolva-
kanties en studiedagen. Vanaf 7.30 uur kunnen de kinderen naar 
de voorschoolse opvang gebracht worden. (eerder  in overleg 
mogelijk) De medewerkers van RC Kids zullen de kinderen naar 
school brengen.
RC Kids biedt zowel reguliere opvang als flexibele opvang aan 
voor hetzelfde tarief van € 6,69 per uur. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar de verschillende opvangmo-
gelijkheden die wij aanbieden dan kunt u terecht op de website 
www.rckids.nl Wilt u een rondleiding op het kinderdagverblijf, 
peuterspelen of op de BSO? Dan is dat uiteraard mogelijk! U 
kunt daarvoor contact opnemen met Rianne Claassen, telefoon-
nummer 0570-211600 of 06-40480815. U kunt uw kind(eren) 
inschrijven via de website www.rckids.nl

Op zoek naar een leuke BSO of 
peuterspeelzaal voor u kind?  
Kom langs bij Kinderopvang RC Kids!

de Schalmei
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Zomerspektakel 
Afgelopen 3 juni werd het Zomerspektakel gehouden in De 
Schalm. 

Wat hebben we genoten van het mooie weer, de muziek en de 
barbecue en van de vele bezoekers die het evenement hebben 
bezocht. 

Dit werd mede mogelijk gemaakt door wijksubsidie van Wij 
Deventer, Albert Heijn van Vlotenlaan voor het vlees voor de 
barbecue en Plus Kolkman voor het ijs. 

Verder willen wij een aantal winkeliers bedanken voor de sponse-
ring van de verloting: Passe Partout, Expert Diepenveen, Bloem-
sierkunst Flierman en Tuincentrum Gooiker. Een bijzonder woord 
van dank aan alle vrijwilligers die mee geholpen hebben.

Groetjes Richard en Debby
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Marjan Bauling in 
gesprek met  
Bert Blokhuis 
 
Met zijn visje erbij maak je jezelf heel erg blij! 
 
Sinds wanneer staat u met uw viskraam op het Winkelcentrum 
Borgele? 
 
Ongeveer een half jaar. 
 
Is dit een familiebedrijf?  
 
Nee, dat niet. Mijn vader zat niet in de vis. Mijn opa wel die was een 
echte vissersman en voer op een botter. Helaas is hij tragisch om het 
leven gekomen tijdens de visvangst. Hij sloeg overboord en verdronk. Ik 
heb hem niet gekend omdat ik toen nog een peuter was.  

Ja, hoe ik  in dit vak terecht ben gekomen… Dat gaat vaak zo, als je 
uit Spakenburg komt.  Als 13 jarige begon ik met een vakantiebaantje 
en rolde kranten. (vroeger werd de vis in een krant gerold) Een flinke 
rol verkocht ik aan een visverkoper en kreeg daar ƒ 2.50 voor. Daarna 
hielp ik de visverkopers met het opruimen en schoonmaken van de 
visspullen en zo rolde ik het vak in. Ik werk nu al 8 jaar zelfstandig. 
 
Staat u naast Borgele op woensdag nog op andere plaatsen? 
 
Ja, donderdag in Schalkhaar, vrijdag in Soest, zaterdag in Putten en 
dinsdag in Amstelveen. Zondag en Maandag gebruik ik om me op te 
laden zodat ik er weer fris tegenaan kan 
 
Beschrijft  u  uw dag eens van ’s morgens vroeg tot het moment 
dat u thuis lekker achter de koffie zit. 
 
Omstreeks 6 uur ‘s morgens sta ik al naast mijn bed en vertrek naar 
de afslag om verse vis te kopen. Over het algemeen koop ik van beken-
de vissers dan weet je wat voor vis je in de kuip hebt en vis van de 
dagboot want die is lekker vers. Daarna ga ik langs de rokerij om 
gerookte paling en zalm te kopen. De kraam ga ik daarna gedeelte-
lijk thuis inrichten en de rest doe ik op de standplaats. De hele dag 
ben ik in de weer om mijn klanten blij te maken met goede vis die 
zo gezond is. Ik heb in een korte tijd al een aardig vaste klanten-
kring opgebouwd. Om 6 uur ’s middags wordt alles schoongemaakt 
en gaan we huiswaarts. Daar worden de puntjes op de i gezet: de olie 
ververst en de verpakkingen aangevuld en dan is er koffie. Op woens-
dag werken ze met zijn tweeën, op zaterdag werkt mijn vrouw mee en 
mijn zoon die er ook wel schik in heeft. 

 
Nog even het vermelden waard: Vorig jaar hebben we bij de haringtest 
van het AD een 8 behaald. Dit jaar gaan we voor minstens een 9! 
 
Ik vond het een interessant interview en heb er veel van geleerd. 
Heel hartelijk dank! 
  
U kunt Bert ook volgen op Facebook: Fish Bert Blokhuis en op 
de website fish-nederland.nl 
  
Marjan Bauling 

Advertentie

Haringtopper!
Bert Blokhuis, van Fish Bert Blokhuis is elke woensdag te 
vinden op het plein van het winkelcentrum Borgele te Deven-
ter met zijn ambulante visverkoopwagen. 

Wat is hij trots op zijn zoon Jeroen. Deze heeft vorige week 
maandag tijdens de Nationale Keuring Haring Snijden 2017 de 
bijna maximale score van 9,7 punten behaald.  Aan de keuring 
deden zo'n 170 vakmensen uit heel Nederland mee. Jeroen 
haalde 35 van de 36 punten, en daarmee het eindcijfer van 9,7. 
Vorig jaar kwam het AD ook al langs met de AD haringtest 
en ook dit jaar mag hij komen. Bij Fish Bert Blokhuis zijn ze 
er nu al klaar voor. 

De lekkerste haring haal je bij Bert Blokhuis! Altijd vers van 
het mes! 4 stuks voor 7,50 en 6 stuks voor 10,00!

de Schalmei
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Marjan Bauling in 
gesprek met  
Rita Meijer
Midden in onze wijk ligt sinds 2009 het Gezondheidscentrum 
Borgele. Hier hebben drie huisartsen hun praktijk en voor 
verschillende disciplines kunt u hier ook terecht zoals bv. logope-
die. Daar toch nog aardig wat mensen niet precies op de hoogte 
zijn wat het werk van een logopediste inhoudt, ging ik in gesprek 
met Rita Meijer die hier haar praktijk, sinds de oprichting van het 
gezondheidscentrum, heeft. 

Kunt u mij wat meer over u zelf en uw opleiding vertellen?

Ik heb een 4 jarige HBO opleiding in Groningen gevolgd als logopediste 
en werk nu 33 jaar in dit vak. I.v.m. diverse verhuizingen heb ik op 
verschillende plekken gewerkt: in het speciaal onderwijs bij lichame-
lijk gehandicapte kinderen in Groningen en slecht horende kinderen 
in Nijmegen maar ook in verpleeg- en ziekenhuizen. Ik ben hierdoor 
allround geworden en dus multi-inzetbaar. Naast het bezig zijn met  
de patiënten ben ik ook kaderlid van de beroepsvereniging NVLF. Sinds 
januari 2015 ben ik voorzitter van LOGIS Midden-IJssel. Verder zit ik in 
het bestuur van het Gezondheidscentrum Borgele.

Kunt u mij in het kort iets vertellen wat uw werk inhoudt?

Jazeker. Een logopediste behandelt mensen die problemen hebben met 
articulatie; taal; stem; gehoor; eten en slikken. Ik maak deel uit van het 
ParkinsonNet. Dit betekent: mensen verstaanbaar houden en zorgen 
dat ze zich niet verslikken en voldoende blijven eten en drinken. 

Verder geef ik cursussen spraakafzien (liplezen) en behandel mensen 
met  hoofd-halskanker en zie veel mensen met stem- en ademproble-
men.

Als ik hier zo om mij heen kijk, zie ik leuke dingen voor kinderen 
zoals knuffels en speelgoed. Waarvoor gebruikt u die?

Deze gebruik ik bij het aanleren van taal bij kinderen met een taalont-
wikkelingsstoornis. (TOS) Soms lukt het een kind niet om een taal aan 
te leren zonder extra hulp. Ander probleem: articulatieproblemen bij 
schisis (hazenlip), of hulp bij de behandeling van stemplooiknobbeltjes. 
Bij meertalige kinderen is het zaak om vast te stellen of het een stoor-
nis is of een achterstand in de Nederlandse taal. 

Hoe zit het met de verwijzing en de vergoeding van de Zorgver-
zekering? 

Men kan terecht met een verwijzing van een medicus, maar logope-
die is ook direct toegankelijk. Logopedie zit in het basispakket dus de 
behandeling wordt vergoed.

Uit alles blijkt dat u echt passie voor het vak heeft.

Dat klopt! Onze gezegde luidt niet voor niets: Communiceren is alles! 
Dus logopedie!

Hartelijk dank voor dit interview. Ik denk dat de lezers meer 
kennis hebben gekregen wat het vak van een logopediste inhoudt. 
U kunt contact opnemen met Rita Meijer 0570 536617 of via mail 
info@logopediemeijer.nl Bezoek ook eens haar website www.
logopediemeijer.nl

Marjan Bauling

SOEP & GEZELLIG
Iedere dinsdagmiddag samen aan tafel, dat kan in onze wijk! Voor 
veel bewoners is het fijn om af en toe in gezelschap te eten. 

Daarom is iedere dinsdag (uitgezonderd schoolvakanties) tussen 
12:15 en 13:15 uur de ‘huiskamer’ van het sociaal team Borgele 
Platvoet open voor een gezamenlijke lunch. De huiskamer is te 
vinden in wijkcentrum de Schalm aan de Dreef. Leerlingen van 
Arkelstein maken de soep en serveren er een lekker belegd 
broodje bij. Kosten 2,50 euro. 

Wil je je aanmelden om eens mee te doen of om te komen 
helpen bij deze gezellige lunch? In de Schalm word je met open 
armen ontvangen. 

Aanmelden kan bij Stefan Gerressen: 06-83655167 en Ria Wesse-
ling: 06-45542212 of stuur een email naar borgele-platvoet@
socialeteamsdeventer.nl. Even binnenlopen bij het Sociaal team 
in de Schalm kan natuurlijk ook! We zien je graag! Het is allemaal 
heel vrijblijvend, je kan er nieuwe mensen ontmoeten maar 
bovenal gaat het om gezellig samenzijn! 
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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
09.00-12.00 Sjoelen
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)
19.00-22.00 Darten

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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Sjoelen op 
vrijdagochtend
Tijdens de koffieochtend op vrijdagmorgen is het mogelijk om 
te sjoelen. 

Sjoelen is een Nederlands gezel-
schapsspel en sport, waarbij de spelers 
in drie beurten 30 schijven door vier 
kleine gleufjes op het einde van de 
plank moeten schuiven. De eerste 
keer wordt met alle schijven gescho-
ven, de tweede en de derde keer met 
de schijven die nog niet in een vakje 
beland zijn. De schijven krijgen het 
aantal punten van het vak waar ze in 
terechtgekomen zijn (2-3-4-1).

Iedereen is welkom om mee te doen, deelname is gratis. We 
spelen van 09.00 tot 12.00 uur. 

Darten op 
zondagavond
Sinds begin mei kan er op zondagavond 
van 19.00 tot 22.00 uur gedart worden 
in de Schalm.

We zijn nu ruim een maand bezig en we vinden het leuk dat 
het groepje darters per week groter wordt! Er is echter nog 
ruimte voor nieuwe spelers en uiteraard zijn geïnteresseerden 
meer dan welkom om te komen supporten. 

We spelen in de hal en er zijn verschillende spelvarianten 
mogelijk. Het speelgeld bedraagt €1,00 en bij voldoende 
deelnemers wordt er ook een hapje geserveerd.

De bar is deze avond ook geopend en bij mooi weer staat het 
terras buiten voor de liefhebbers.
Wij begroeten u graag op deze avond om mee te doen aan 
deze razend populaire sport.

Oproep 
vrijwilligers voor 
de Denktank!
Als activiteitencentrum zijn we altijd bezig om leuke activi-
teiten te bedenken en te organiseren die u als wijkbewoner 
aanspreken. Om dit te realiseren staan we altijd open voor 
suggesties en leuke ideetjes. Wij proberen dit te doen voor 
mensen van jong tot oud.

Na de zomerstop en de start in september willen we graag 
in contact komen met vrijwilligers die het leuk vinden om 
zo eens per maand bij elkaar te komen en eens lekker gaan 
brainstormen wat we het komend jaar allemaal kunnen gaan 
doen. Dankzij de bezuiniging die we van de gemeente opgelegd 
hebben gekregen ligt de uitdaging op zo leuk mogelijk met het 
gebruik van zo min mogelijk geld.

Ben je een creatief denker en vind je het leuk om hier aan 
mee te doen? Stuur dan een e-mailtje aan wijkcentrumde-
schalm@home.nl t.a.v. Richard Mekenkamp met daarin je 
naam en telefoonnummer, dan sturen we je september een 
uitnodiging om eens bij elkaar te komen.

DE SCHALM IS WEGENS 
VAKANTIE GESLOTEN 
VAN 7 AUGUSTUS TOT 

4 SEPTEMBER

Koffieochtend
Er even tussen uit, zin om eens met iemand praten over van 
alles en nog wat? Liever de krant lezen of een gezelschaps-

spel spelen? Dat kan in de 
gezelligste huiskamer van 
Borgele ! Uiteraard ontbre-
ken een vers kopje koffie of 
thee niet. Dankzij de sponta-
ne inzet van enkele nieuwe 
vrijwilligers kunnen we dit 
doen van maandag tot vrijdag 
van 09.00 tot 12.30 uur. De 
entree is gratis en iedereen 

is welkom. De prijs van de thee en koffie is €1,50 per kopje.
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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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