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50 jarig jubileum
Wijkvereniging Borgele-Platvoet
Eind februari 2018 zal de Wijkvereniging Borgele-Platvoet, gevestigd aan de Dreef 1 in wijkgebouw De Schalm, 50 jaar bestaan!
De voorbereidingen voor het 50 jarig jubileum zijn in volle gang
en het feest is gepland op zaterdag 26 en zondag 27 mei. Wij
hopen dat de weergoden ons wat gunstiger gezind zijn dan de
verwachtingen voor eind februari waardoor we onze mogelijkheden kunnen uitbreiden.
Zoals velen van u zullen weten kwam de wijkvereniging vlak voor
dit jubileum in zwaar weer door de vergaande bezuinigingsmaatregelen van de Gemeente Deventer op het terrein van Wijk-,
Buurt- en Speeltuinverenigingen. Door forse interne bezuinigingsmaatregelen en herziening van ons verhuurbeleid ziet het
er naar uit dat we het tot 2020 financieel kunnen redden mits er
geen grote tegenvallers op ons pad komen.
Om ook na 2020 nog over een mooi, verzorgd en veilig pand
te kunnen beschikken zijn er echter investeringen nodig die we
niet, zoals voorheen, met eigen middelen kunnen financieren. Dit
zijn onder andere de vervanging van de dakbedekking en het
vervangen van de 4 CV ketels die ons wijkgebouw op temperatuur moeten houden. In de komende koude maanden zeker geen
overbodige luxe.
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Wijkgebouw de Schalm energieneutraal?
Als wijkvereniging hebben wij ook een voorbeeldfunctie als
het gaat om duurzaamheid. Dit uit zich in bijvoorbeeld de
oplaadplek voor fietsen, maar ook kleine maatregelen zoals
het uitreiken van de plastic zakken waar plastic en drankverpakkingen mee ingezameld kunnen worden.
Het bestuur onderzoekt momenteel de mogelijkheden of wij
ons prachtige wijkgebouw energieneutraal kunnen maken. Dat
wil zeggen dat we minimaal net zoveel energie opwekken als
dat we gebruiken. Het ideale plaatje is dat we geen gasaansluiting meer nodig hebben en dat alle electriciteit die we gebruiken afkomstig is van zonnepannelen in plaats van steenkoolgestookte energiecentrales om hiermee een positieve bijdrage
te leveren aan het milieu.
Om dit te kunnen realiseren zijn er investeringen nodig zoals
onder andere: vervanging van de dakbedekking, aanschaf
en installatie van zonnepannelen en vervanging van de CV
ketels door een alternatieve oplossing zoals bijvoorbeeld een
powerunit. Om het benodige geld bij elkaar te krijgen zullen
we een beroep gaan doen op fondsen, de Gemeente Deventer,
sponsoren en de wijkbewoners (bijvoorbeeld door middel van
crowdfunding).
Als er lezers zijn die ervaring hebben op het gebied van
energieneutraal (ver)bouwen en/of fondsenwerving of andere
nuttige terreinen die het bestuur willen ondersteunen in dit
traject dan wel tips hebben voor ons dan horen we dat graag!
Email: wijkcentrumdeschalm@home.nl
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Voorwoord
Nog even en Kerst en oud en nieuw staan weer voor de
deur. Het is soms ongelofelijk hoe snel de tijd gaat en in deze
hectische maatschappij lijkt het of alles nog sneller gaat. Het
voorkomt dat je jezelf in de rug kijkt als je de bocht net om
bent! Zo lang je jezelf dan niet voorbij loopt is het misschien
nog wel te doen.
Wat de wijkvereniging betreft kunnen we financieel/economisch terugkijken op een redelijk goed jaar, d.w.z we hebben de
eindjes weer aan elkaar kunnen knopen door de juiste bezuinigingen en een goed verhuurbeleid. Dit beleid zal tenminste
t/m 2019 doorgevoerd moeten worden om het hoofd boven
water te houden.

Wat staat ons nu te wachten voor 2018?
Allereerst starten we begin januari met de traditionele Nieuw
jaarsbijeenkomst waar iedereen van harte welkom is. Het
bestuur heeft besloten om de lange inleidende bespiegelingen
over het afgelopen jaar weg te laten, waardoor er meer ruimte
is voor gezelligheid en netwerken.
De viering van het 50 jarig jubileum zal plaats vinden in het
laatste weekend van mei en de jubileumcommissie is al druk in
de weer met de voorbereidingen hiertoe.
I.v.m het jubileum is een aantal mensen van plan om bij
voldoende deelname een Stratenvolleybaltoernooi te organiseren in of nabij de Schalm afhankelijk van het aantal deelnemende straten. Het is de bedoeling dat wij hiermee dit idee
al vast in de Biotex of ander voorwasmiddel zetten, zodat de
potentiële deelnemers kunnen aangeven of hier belangstelling
voor is. Wij komen hier nog in detail op terug binnen 1 à 2
maanden, maar wij zouden het op prijs stellen indien u ons,
hetzij mondeling ( kom eens even binnen! ) of via e-mail, laat
weten of dit een idee is.
Verder zal Krasse Fratsen, dat al wekelijks met een zanggroep
in de Schalm aanwezig is, in samenwerking met het bestuur
van de Schalm een Buurtmuseum starten in ons wijkgebouw.

Een zaak op een ander niveau, dat volgend jaar gaat spelen is
een aangepast alcoholbeleid. De gemeente heeft ons verzocht
om eens goed naar de voorwaarden van een para-commercieel
bedrijf, wat een wijkvereniging is, te kijken en in overleg met hen
de uren vast te stellen wanneer er alcoholische dranken geschonken mogen worden. De besprekingen hierover zijn zo goed als
afgerond en wij hopen dan ook voor het eind van het jaar hier
meer mededelingen over te kunnen doen. Wij hebben goed
vertrouwen dat wat aanpassingen hierin ons niet te veel zullen
schaden.
Mocht de Schalmei niet voor de Kerst en oud en nieuw bij u in
de bus glijden, dan wens ik u achteraf heel fijne feestdagen en een
voorspoedig en gezond 2018.
Hopelijk zie ik u op de Nieuwjaarsreceptie
Dick Coulier - Voorzitter Wijkvereniging De Schalm

Lenie Witte-Haanstra
Ons bereikte het droevige bericht dat
Lenie Witte-Haanstra op
82 jarige leeftijd is overleden.
Lenie is 15 jaar lang, met veel toewijding,
werkzaam geweest als vrijwilligster in
de Schalm.
Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en
haar partner alle sterkte bij het verwerken
van dit verlies.
Bestuur wijkvereniging Borgele-Platvoet.

2

De Schalmei en u!
Recent is de redactie van de Schalmei bij elkaar gekomen
aangevuld met het nieuwe redactielid Richard Mekenkamp.
Onderwerp van gesprek was deze uitgave, maar ook de
recente ontwikkelingen in de vorm van de nieuwe huis aan
huiskrant in de wijk Borgele en Diepenveen.
Bijna 2 jaar geleden is er onderzoek gedaan naar de waarde
van een informatieve krant voor de wijken Borgele en
Platvoet. Uit dat onderzoek, informatie en uit gesprekken
met u, de trouwe lezer, kwam naar voren dat er behoefte was
aan een uitgave met berichtgeving over de wijken, informatie
over de wijkvereniging, dus vooral lokaal gericht. Met enthousiasme is toen de Schalmei aangepast, eerst naar een bijna
maandelijkse uitgave, nog in het oude formaat.
Inmiddels is dat een volledig in kleur en op groter formaat
uitgave geworden, die per kwartaal verschijnt. Wij zijn daar
erg trots op en u ook, zo blijkt uit de reacties.Wel wordt ook
in deze nieuwe vorm vooral het lokale bericht gemist. En daar
kunt u ook aan bijdragen!
Met onze nieuwe redactie lid Richard, al sinds jaar en dag
betrokken bij de wijk en de wijkvereniging, hebben we een
lokale nieuwsjager. Voorbeelden hiervan treft u hiernaast aan.
Is het nu zo dat u wat te melden heeft over de wijk, haar
bewoners, de sportverenigingen in de buurt of anderszins
lezenswaardige berichten? Laat het ons weten, want zonder
uw inbreng kunnen wij niet bestaan!

Kort wijknieuws
Bushalte Thomas Wildey
Vanaf zondag 10 december verdwijnt de bushalte
Thomas Wildey van de stadslijnen 2 en 3. De bushalte Het Vlier zal verplaatst worden naar de Dreef.
Reizigersorganisatie ROCOV Overijssel hekelt de
plannen, omdat op het moment van dit schrijven de
plannen intern al wel bekend zijn, maar de reizigers
nog van niets weten.
Diverse wijkbewoners zijn zich aan het beraden om
protest aan te tekenen.

Woonwagenkampje aan de Overstichtlaan
Begin januari volgend jaar krijgt het woonwagenkampje aan de
Overstichtlaan een nieuwe bewoner. De plaats die al een jaar
vrijstond en waar betonblokken zijn geplaatst wordt toegekend aan een van de twee Deventernaren die met succes het
beleid van de gemeente Deventer hebben aangevochten.

Rokershuisje
Eind november is het Rokershuisje aan de Dreef weggehaald.
Dit huisje was een geliefde ontmoetingsplek voor jongeren om
elkaar te ontmoeten. Het huisje wat in 2015 door de jeugd zelf
helemaal is opgeknapt en een vrolijke make-over kreeg is om
onbekende redenen weggehaald...

Fietsklemmen winkelcentrum
Het winkelcentrum heeft er erg lang op moeten wachten, maar
nu zijn de lang beloofde fietsklemmen eindelijk geplaatst. Met
de plaatsing van de klemmen is de vernieuwing van het winkelcentrum eindelijk voltooid.

Stenen bankje
Er is nog onduidelijkheid
over de plaatsing van
het stenen bankje welke
door financiering van de
winkeliers, de wijkvereniging en Wij Deventer
betaald is. Het bankje
is in zijn nu tweejarige
bestaan al 2 maal verplaatst en staat momenteel op een zeer
onlogische plek weggemoffeld onder de bomen bij de cyclusflat Hof ter Borgel. Met name in het voorjaar en de zomermaanden wordt er veel overlast ondervonden door de vele
aanwezige kraaien.
De redactie denkt samen met de nieuwe huis aan huiskrant
het hele jaar rond de wijken Borgele en Platvoet in een mooi
daglicht te kunnen zetten! Ook u kunt dus uw steentje
daaraan bijdragen!
Artikelen en dergelijke kunt u e-mailen of afgeven bij de
Schalm ter attentie van de Schalmei. De redactie wacht uw
reacties graag af!

Vernieuwing spoorlijn
Tijdens de herfstvakantie heeft de spoorlijn Deventer-Zwolle grootschalig onderhoud ondergaan. Op het spoor tussen
Deventer en Olst werden alle bielzen vervangen en is een
nieuw grindbed aangelegd. Aanwonende wijkbewoners hebben
enkele nachten hinder ondervonden van de werkzaamheden.
De aanwezige spoorovergang op de Overstichtlaan is vervangen.
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AANGEPAST
ALCOHOLBELEID

Rondje wijkagent en
wijkmanager

Zoals vermeld in het voorwoord wordt
er m.i.v. 1 januari 2018 in overleg met de
gemeente een aangepast alcoholbeleid
gevoerd in de ontmoetingsruimte van
de Schalm.

Heeft u een vraag voor de wijkagent of heeft u misschien een idee om met uw buurtgenoten een buurtpreventiegroep op te zetten, maar weet u niet hoe? Wij, wijkagent
Ester Oosterlaar en wijkmanager Carolien Harkema, lopen elke maand een keer
samen door de buurt.We starten bij de Schalm en lopen dan elke keer ergens anders
naar toe, zie het lijstje hieronder. We gaan graag in gesprek met u! Ook zonder vraag
natuurlijk, het kan ook gewoon gaan over het wonen in Borgele. Dus, als u ons ziet
lopen, kom gerust op ons af!

Een en ander houdt in dat er van
maandag t/m vrijdag een ander beleid
gehanteerd wordt. Dit betekent dat er
op maandag, woensdag en donderdag
vanaf 16.00 uur alcoholische dranken
geschonken mogen worden en op
dinsdag en vrijdag vanaf 14.00 uur.
Het bestuur van de wijkvereniging
Borgele-Platvoet.

Grote
radiobeurs in
wijkcentrum
de schalm
Op Zaterdag 3 Maart 2018 wordt
in De Schalm de 12e editie van de
radiobeurs gehouden.
Historische apparatuur maar ook
moderne elektronica zoals computers
en aanverwante artikelen alsook apparatuur voor de zendamateur worden door
een vijftigtal standhouders aangeboden.
Ook kunt u een defecte lampenradio of
platenspeler gratis laten repareren. Een
deskundig team van de Vereniging van
Historische Radio is hier aanwezig.
Misschien wilt u weer eens in het
bezit komen van zo’n echte radio met
knoppen en een wijzerschaal of een
grammofoon of bandrecorder. Deze
nog werkende nostalgische apparatuur
wordt hier aangeboden. De beurs is
geopend van 9.30 tot 13.00 uur en de
toegang is gratis.
Voor info: W. Geldhof email: w.f.geldhof@concepts.nl
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Wanneer vindt u ons waar:
 22 januari 15.00 uur: de Platvoet en het buurtje rondom de Ridderinkhof
 19 februari 15.00 uur: De Kampen en de Horsten
 19 maart 16.00 uur: Omgeving Dreef, Wittenstein en Groenewold
 19 april 16.00 uur: De Laren en omgeving

marjan vertelt:

Ontmoeting in de bus
Iedere dag zit ik tussen vier muren achter de PC. Maar vandaag
neem ik een dagje vrij omdat ik nog wat inkopen moet doen voor
vanavond, Oudejaarsavond. Ik heb me extra warm aangekleed
want het is koud en het sneeuwt. Dat is lang geleden!
Het is niet druk dus heb het rijk alleen totdat er een oudere
vrouw tegenover me komt zitten. Ze ziet er verzorgd maar wel
stijf met die donkere mantel, de zwarte trui met col en ook nog
eens een lange donkere rok. Aan haar voeten heeft ze stevige
stappers met veters. Haar kapsel …. uit bed gestapt zonder te
kammen? Ze begint direct te praten. Het is een stroom aan
woorden in het zuiverste ABN, dat maar door en doorgaat. Bij
mij hoor je direct dat ik uit Deventer kom Ze heeft iets bekends,
maar ik kan haar niet thuis brengen.
‘Wat is het koud hè? Het is dat ik de deur uit moet voor
boodschappen, maar ik was liever thuis gebleven. Waar ga jij naar
toe? Moet je niet werken?’
Ik voel de irritatie opkomen en geef daarom niet direct antwoord
en neem een pepermuntje uit mijn tas.
‘Ik ben een zzp’er en kan mijn tijd zo indelen als ik wil.’ Om nog
meer vragen voor te zijn, neem ik een boek van Marion Pauw
uit mijn tas. De vrouw gaat wat in haar tas rommelen en veegt
met een zakdoek haar neus af. Gelukkig, ze is stil, maar dat duurt
helaas maar kort.
‘Sorry, dat ik je stoor maar wat voor werk doe je dan?’
‘Ik ben momenteel bezig met mijn tweede boek: een sprookjesboek voor zowel kinderen als volwassenen. Het is een echte
uitdaging. Ik heb er zin in.’
‘Ik ben een gepensioneerde schooljuf en heb 40 jaar voor de
klas gestaan op een lagere school, oh ja, dat heet tegenwoordig
basisschool, de Graaf van Burenschool hier in Deventer. Ik stond
het ene jaar in de vijfde klas en het jaar erop ging ik mee naar de
zesde klas. Ik herinner me nog heel goed een meisje dat ontzettend leuk verhaaltjes kon schrijven. Nog steeds ben ik benieuwd
hoe het haar vergaan is.’
‘De Graaf van Burenschool? Daar heb ik ook op gezeten. Vanaf
het moment dat u de bus instapte kwam u me al bekend voor en
nu weet ik het zeker. U bent juf Pieters!’

‘Dat heb je goed gezien. Dat je me na al die jaren nog herkent!
Maar wie ben jij dan?’
‘Marion Bouma.’
‘Marion Bouma?’ Ze wijst vol ongeloof naar me en zegt nogmaals:
‘Jij bent Marion Bouma? Ik kan het bijna niet geloven, maar nu
ik beter kijk, zie ik het. Je hebt ook nog steeds die Deventerse
tongval. Dat is ook wel erg toevallig dat we elkaar hier tegenkomen Het is jammer dat ik er hier uit moet, maar ik zou het heel
fijn vinden om elkaar nog eens te ontmoeten om bij te praten.
Meisje, ik heb het destijds toch goed gezien. Je bent schrijfster
geworden. Hier heb je mijn telefoonnummer. Bel me!’ Ze stapt
uit en zwaait nog even naar me.
Nadat ik van mijn verbazing bekomen ben, zet ik haar telefoonnummer in mijn mobiel. Juf Pieters na al die jaren! Zij heeft me
de eerst aanzet gegeven op weg naar het schrijverschap. Ik ga
haar bellen en dat heb ik gedaan. Het was heel gezellig om weer
eens bij te praten. Wat ook zo bijzonder was dat ze een paar
verhaaltjes, die ik geschreven had toen ik 12 jaar was, voor me
had meegebracht!
Marjan Bauling
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Albert Heijn
Middeldorp
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur
Zaterdag
van 08.00 uur tot 18.00 uur
Zondag

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

van 12.00 uur tot 17.00 uur

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

07.30-12.45
09.15-11.30
11.45-12.45
19.30-20.30
20.00-22.30
20.00-22.30

Kinderopvang RC Kids
Pilates (2 groepen)
Feldenkrais
Badminton
Toneelvereniging
Deventer Fotokring (1x per14 dgn.)

Dinsdag
07.30-12.45
09.00-11.40
09.00-12.00
18.00-19.00
19.30-23.00
19.30-21.30

Kinderopvang RC Kids
Fysiogym/seniorengym (3 gr.)
Jazzgymnastiek (3 gr.)
Yoga Berry Steenbruggen
Bridgeclub Deventer
Volleybal Competitie

Woensdag
07.30-12.45
10.15-11.00
13.00-17.00
18.45-22.30
18.30-20.45
19.00-23.00

Kinderopvang RC Kids
Bewegen in balans 70+
Bridge integraal
Volleybal recreanten
Pilates ( 2 gr.)
Biljarten

Donderdag
07.30-12.45
14.00-16.00
14.00-16.00
18.45-22.00
19.00-20.00

Kinderopvang RC Kids
Bingo 1e donderdag v.d. maand
Bingo Raster 3e do v.d. maand
Yoga Berry Steenbruggen
Schaken Pallas

Vrijdag

VERRASSEND INSPIREREND

07.30-12.45
09.00-12.00
09.30-10.30
13.00-14.00
13.30-17.30
14.30-15.30
19.00-22.00

Kinderopvang RC Kids
Sjoelen
Feldenkreis
Yoga Berry Steenbruggen
Biljarten
Zanggroep senioren
Jeugddisco 3e vrijdag v.d. de maand

Zaterdag
TV dressoir Blend
1 deur en 2 laden,
160 x 40 x 55 cm
Bank Felix
3-zits (200cm br.)
of 2-zits (170cm br.)

Bijzettafelset Cosmos
Doorsnede 50, 35 en 30 cm.

SINDS
1909

Eetkamerstoel Jens. In diverse kleuren.

Koffie drinken House of Hope

Zondag
10.00-12.00
19.00-22.00

de g
supeerhele colle
snel i ctie
n huis

PROJECTINRICHTING
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10.00-12.00

Kerkdienst (na afloop koffie)
Darten

Nieuws van
Karro-Deux
Het jaar 2017 loopt naar het einde.We kijken terug op een intensief jaar met de gebruikelijke toernooien en een geslaagd Nederlands kampioenschap doubletten.
Het organiseren van het kampioenschap was een flinke onderneming die veel organisatietalent en inzet eiste van het bestuur en
de vrijwilligers.
Heel veel is goed gegaan waaronder het weer waar we niet over
te klagen hadden. Een calamiteit die het toernooi overkwam,
gebeurde op de eerste dag. De toiletten raakten verstopt. Door
het accurate optreden van de vrijwilligers en hulp van de nabijgelegen tafeltennisvereniging, waar we gebruik konden maken
van het toilet, en het ontstoppingsbedrijf is dit gebeuren bijna
onopgemerkt voorbijgegaan aan de deelnemers.
Het was ook als bezoeker mooi om in het zonnetje naar de
vaak spannende wedstrijden te kijken, die gespeeld werden door
heren, dames en jeugd.
Ondertussen gaan de gewone verenigingsactiviteiten door en is
de interne competitie doubletten alweer gespeeld. Veel deelnemers doen mee met de districtcompetitie en zijn om de 14
dagen aan het spelen in Deventer of in de omgeving. Tijdens zo’n
competitiedag wordt er gespeeld in doublettes en triplettes. Alles

hangt af van het goed kunnen pointeren (bijleggen) en tireren
(wegschieten) en een goed samenspel tussen de deelnemers.
Maar ook al spelen de deelnemers nog zo goed, de boule kiest
soms zijn eigen weg, het terrein speelt daarin ook een rol en dat
maakt het spel boeiend.
We zijn goed voorbereid op de koude winterperiode, want onze
boulodrôme heeft nu verwarming en nieuwe verlichting.
Dus als u zin heeft om te komen boulen, hoeft u niet te wachten
op het mooie weer.

Wees welkom op:
 Maandagmiddag: aanvangstijd 13.30 uur. U mag twee wedstrijden spelen tegen betaling van 1 euro.
 Dinsdag en donderdagavond: aanvangstijd 19.30 uur
 Zaterdagmiddag: aanvangstijd 13.30 uur
 Op de maandagmiddag is het voor iedereen en hoef je geen
lid te zijn.
Op de andere openingstijden is het voor clubleden,
maar als u een paar keer wilt
komen spelen om te kijken
of het u bevalt, dan bent u
van harte welkom.
Annelies
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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

Thuiszorgteam Borgele
Wij staan voor u klaar!

Hoe en waar regel ik
hulp in huis?
Voor vragen over wonen, welzijn en zorg kunt u terecht in de

T 0900 86 62

Vertrouwd
dichtbij
www.carinova.nl

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

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

redactie De Schalmei.

Hans Kamp (hoofdredacteur)
Jan-Boudewijn Bunt (redacteur)
Marjan Bauling (redacteur)
Richard Mekenkamp (redacteur)
Eric Slim (opmaak/DTP)

Bronvermeldingen

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

De redactie heeft het recht de teksten van
ingezonden berichten aan te passen.
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Zie de vermelding onder de artikelen.
Alle artikelen zonder bronvermeldingen
m.u.v. de persberichten zijn aangeleverd
door wijkcentrum De Schalm.

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

