
zaterdag 28 september is 
het Burendag. 

Buurtbewoners, de Schalm, het sociaal team en 
Raster organiseren een feest met en voor de 
wijk Borgele -–Platvoet. 
Deze dag zijn er van 10.00 tot 17.00 uur heel veel 
leuke activiteiten voor jong en oud! 

Het podium van de buurt!
Er zijn leuke optredens op het podium buiten, naast de Schalm. Zoals 
het Krasse Fratsen koor, onbekende talenten uit de wijk, DJ Sjaak uit 
de Bloemendal, een clown, een dansgroep en nog veel meer.
Het programma op het podium wordt op de dag zelf bekend 
gemaakt. 

Buurtmuseum
Opening van het buurtmuseum van 11.00 uur tot 12.00 uur. Kom 
langs en doe mee met het maken van een buurtschilderij of bij het 
maken van een buurtlied dat Maarten van Veen eind van de dag laat 
horen op het podium. Tussen de optredens door verzorgt DJ Pesto de 
hele dag de muziek. 

Activiteiten in de Schalm
De Schalm is de hele dag open voor koffie, thee en andere alcohol-
vrije drankjes. Voor lekkere hapjes kan je terecht bij één van de 
kraampjes buiten. 

Er zijn diverse workshops in de Schalm:
 � Bewegen en balans 10.15 uur tot 11.00 uur
 � Yoga voor 16+/volwassenen van 12.00 uur tot 12.30 uur
 � Yoga voor 8 tot 15 jaar van 13.00 uur tot 13.30 uur
 � Stoelyoga van 13.30 uur tot 14.00 uur
 � Creatieve huiskamer van 13.00 uur tot 15.00 uur
 � Of laat je tenen lezen tussen 11.30 uur en 12.00 uur.

Kinderactiviteiten
De kinderen kunnen de hele dag geieten van diverse activiteiten:
 � Stormbaan – Springkussen voor kinderen en volwassenen.
 � Kinderactiviteiten
 � Oud Hollandse spellen

ludiek openbaar vervoer
Er rijdt een treintje door de buurt. Er zijn haltes bij iedere 11 hoog 
flat in Borgele en Platvoet, we stoppen bij de Bloemendal, Thomas 
Wildey, de Boutensgaarde en het speeltuintje aan de Achterberg-
gaarde.  Indien u opgehaald wilt worden kunt u contact opnemen 
met Joke Beulecke 06 – 82734674. Ook leuk voor een rondrit door 
Borgele en Platvoet. 

Het buurtfeest vindt buiten plaats. Bij slecht 
weer verhuist het hele programma naar de 
Schalm en naar de gymzaal. 

Kom langs, er is genoeg te doen op 28 september. 

Het podium staat op het parkeerterrein tussen de Schalm en 
het gezondheidscentrum. Wij willen u vragen om daar vanaf 
vrijdag 27 september 20.00 uur niet meer te parkeren.

buurtfeest op 28 september
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Buurtverbinders 
Borgele en Platvoet
Sinds de opheffing vorig jaar van het wijkteam is er middels het project 
Mijn Buurtje.nl getracht om een nieuwe groep bewoners van Borgele 
en Platvoet bij elkaar te brengen en actief te betrekken bij de wijk. Bij de 
eerste kennismakingsbijeenkomst in januari dit jaar waren 8 personen 
aanwezig. 

Deze groep bewoners waren nog afkomstig uit het oude netwerk van 
de toenmalige wijkambtenaar. Zij hebben een voorbereidingstraject 
uitgezet om te bekijken of een nieuw project kans van slagen heeft in 
onze wijk. In April was in Thomas Wildey de eerste bijeenkomst voor 
de overige geintresseerde wijkbewoners. Ruim twintig mensen waren 
hierbij aanwezig, het merendeel afkomstig uit de Platvoet.

Inmiddels zijn er drie bijeenkomsten geweest en noemt de groep zich 
"Buurtverbinders". Een definitieve naam moet nog bedacht worden. 
Doel is om samen met de gemeente mee te denken over een doelge-
richte activiteitenplanning voor onze wijk met het bijbehorende finan-
cieële wijkbudget wat dan uiteindelijk resulteert in de basis voor het 
Wijkplan. Met deze opzet worden wijkbewoners een beetje eigenaar 
van de wijk en voelen zich dan ook meer verantwoordelijk.

Bewoners die nog niet 
meedoen maar dit wel 
leuk zouden vinden 
zijn welkom om aan te 
haken. Zij kunnen zich 
aanmelden bij Joke 
Beulecke, opbouw-
werker op telefoon-
nummer 06-82734674. 

Informatie over de 
bijeenkomsten is te vinden op de website DeventerWijzer (Borgele en 
Platvoet). 

De eerstvolgende bijeenkomst is 23 september in het Thomas Wildey 
Huis, Jac. P. Thijsseweg 100 te Deventer en dan in de grote zaal. Aanvang 
is 19.30 uur en deelname is gratis.

Peuter 2-daagse
Op woensdag 15 mei en donderdag 16 mei liepen 
de peuters van Partou en de kinderen van het 
Lantaarntje, beiden gevestigd in het Kindcentrum 
Borgele in een lange slinger door de wijk. Dit was 
naar aanleiding van de peuter 2-daagse. Een evene-
ment dat jaarlijks wordt georganiseerd door Partou 
(de kinderopvang in het Kindcentrum) om met 
jonge peuters te genieten van bewegen, de wereld 
om ons heen, en samen actief zijn.

De kinderen lopen twee dagen een afstand van 
ongeveer 1 kilometer. Niet alleen de peuters van 
Partou doen dat, zij doen dit samen met de kinde-
ren van ODC ’t Lantaarntje. Deze lopen ze niet 
alleen. Wat leuk is dat ook de ouders, familie of 
bekenden mee lopen. 

Tijdens de wandeling verzamelden ze stickers en 
na twee dagen lopen verdienen ze een medaille, die 
werd uitgereikt in de centrale hal van het KindCen-
trum.

Dit jaar zijn we met medewerking van Joke Beulec-
ke, van het sociale team Borgele Platvoet, de eerste 
dag  gelopen naar  het wijkgebouw de Schalm waar 
we wat te drinken kregen en de tweede dag zijn we 
gelopen naar De Bloemendaal en hier kregen we 
ook een glaasje fris. 

We kijken er met veel plezier op terug.

Namens team Partou Groenewold,  
Annelies

nieuwe expositie 
“VAN DICHTBIJ” in het 
BUURTMUSEUM 
28 september – 10 december 2019,  Toegang gratis.
Te bezichtigen tijdens openingsuren van De Schalm.

Wij nodigen u uit om de feestelijke opening van deze 6e expositie 
bij te wonen op 28 september 2019 van 11.00 tot 12.00 uur in 
wijkcentrum De Schalm. 
Wij zijn erg blij dat Ger Vinke, onze buurtgenoot en bestuurslid 
van De Schalm deze expositie officieel wil openen. Deze keer 
hebben wij maar liefst vier zeer getalenteerde buurtgenoten 
getroffen die hun werk willen tonen. U kunt alle vier ook  tijdens 
de opening ‘Van Dichtbij’ zien, horen en spreken over hun werk. 
Want zij exposeren werk wat hen zeer nauw aan het hart ligt en 
vertellen u daar graag over.

Michal Samara is pas op Borgele komen wonen en ontdekte de 
charme van het Buurtmuseum. Michal is afgestudeerd aan de 
fotovakschool en richt zich op afscheidsfotografie. Zij heeft voor 
haar examen een reportage gemaakt. Haar beelden van het jonge-
tje dat het graf van zijn vader bezoekt, haalt het thema verdriet 
en gemis op een bijzondere manier ontwapenend dichtbij. Michal: 
“In mijn bijdrage aan een blijvende herinnering na een uitvaart 
probeer ik de liefde vast te leggen in plaats van het verdriet.”

Marijke van der Steen kan behalve prachtig zingen ook bijzon-
der mooi tekenen. Zij maakt portretten van mensen en dieren 
die dichtbij haar zelf liggen. De levendige emotie straalt af van 
de gezichten, getekend met (kleur)potloden. Marijke over haar 
werk: “Als klein kind tekende ik al veel. Tekeningen van gebouwen, 
maar ook hoe ikzelf graag zou willen zijn: als balletdanseres of 
met blauwe ogen i.p.v. mijn bruine ogen. Nu vind ik het vooral 
fijn om kinderportretten te tekenen. Ook van mensen, zoals ze 
vroeger waren".

Ton ten Voorde heeft maken van kaarsen ontdekt. Al zijn kaarsen 
maakt hij van stukjes en stompjes die hij ophaalt bij restau-
rants dichtbij in de buurt. Ton: “Ik zong toen bij het Warnsveldse 
mannenkoor en daar was iemand die dat ook deed. Het heeft 
altijd in mijn belangstelling gehad om dat ook eens te gaan doen. 
Ik volgde toen een cursus bij een kaarsenfabriek in Joure en ben 
toen zelf verder gaan ontwikkelen.” De kaarsenmakerij van Ton is 
te bewonderen in de vitrine van het Buurtmuseum.

Jolanda Westerhof schildert met liefde, lach en soms met een 
traan. Ze schildert graag met haar vingers en experimenteert met 
zand en bladgoud. Haar motivatie om te schilderen is sterk. Het 
helpt haar om overeind te blijven tijdens haar ziek zijn. En zegt 
zij: “Ik wil de mensen laten zien dat je – ondanks je ziek zijn of 
beperking - mooie dingen kunt maken. Door mooie dingen te 
maken ben ik trots op mezelf en kan ik het leven positief zien.” 
Jolanda wil graag dat mensen stilstaan bij haar  werk en zo van 
dichtbij meebeleven welk gevoel Jolanda  erin gelegd heeft. 

Zoals u van ons gewend bent is de opening van het Buurtmuseum 
Borgele ook altijd een kleine muzikale happening. Dit keer zal 
Marijke van der Steen met begeleiding van Karel Tadema een paar 
mooie nummers ten gehore brengen. En ook is onze kersverse 
stadstroubadour Maarten van Veen van de partij. 

Omdat de viering van Burendag deze 28 september extra glans 
te geven, komt Maarten na de opening van het Buurtmuseum 
graag even bij u ‘kletsen’ om  informatie op te halen over Borgele. 
Hij maakt daarvan namelijk een uniek Borgele-Buren-Lied dat hij 
eind van de middag (ca. 15.30) samen met u gaat zingen. 

Wij zien u graag!

Namens het Buurtmuseum-team,  
Truus Branderhorst en Dick Achtereekte.

Pilates - Feldenkrais & 70+Op maandag 9, dinsdag 10, woensdag 11 en op vrijdag 13 sept. gaan de lessen weer van start in Wijkcentrum “De Schalm”.
Pilates  Maandag:  09.30 - 10.30 uurWoensdag:  18.30 - 19.30 uur en 19.45 - 20.45 uur

Feldenkrais  Maandag:  10.45 - 11.45 uur Dinsdag:  19.30 - 20.30 uurVrijdag:  09.30 - 10.30 uur

Groep 70  Woensdag:  10.15 - 11.00 uur

Yogales door Berry 
Steenbruggen
Vanaf september verzorgt yogadocent Berry Steenbruggen 
weer vier yogalessen in de week in De Schalm. 
De yogalessen zijn op dinsdag om 18.00 uur, donderdag om 
18.45 en om 20.00 uur en op vrijdag om 14.30 uur.
Ook verzorgt hij zwangerschapsyogalessen samen met Ellen 
Dijkstra. 

Voor meer informatie zie www.
yogaberrydeventer.nl of mail naar 
info@yogaberrydeventer.nl. Bellen kan 
ook naar telefoonnummer 0618735591. 
De eerste proefles yoga is gratis.
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activiteiten van het 
Social Team
Zowel vanuit bewoners, als vanuit het sociaal team 
worden er leuke activiteiten georganiseerd voor de 
buurt. Iedereen kan met ons in gesprek over leuke 
ideeën en wij kunnen met elkaar kijken op welke 
manier het idee concreet kan worden. 

Hierbij een overzicht van de activiteiten van het 
sociaal team. Voor meer informatie over onderstaande 
activiteiten kunt u contact opnemen met het sociaal 
team.  Joke Beulecke 06 – 82734674 

Creatieve huiskamer
Iedere maandagmiddag kan je in het Trefpunt in de Schalm 
langskomen met je eigen creatieve materialen, bijvoorbeeld 
breien, borduurwerkje, kleurplaat of kaarten maken. Mocht 
je thuis niets hebben dan is hier ook beperkt materiaal 
aanwezig. Creativiteit, gezelligheid en ontmoeting is vooral 
belangrijk. 

Info
Wanneer: iedere maandagmiddag van 13.30 – 15.00 uur.
Kosten: deelname is gratis, kosten voor koffie of thee is voor 
eigen rekening. 

Taal en ontmoeting
Iedere donderdagochtend komen vrouwen bij elkaar die de 
Nederlandse taal beter willen leren spreken, lezen en schrij-
ven. Verschillende opdrachten worden gedaan om iedereen 
uit te dagen om met elkaar Nederlands te spreken. 

Info
Wanneer: Iedere donderdagochtend van 9.30 – 12.30 uur 

Powerwalken 
Heb je altijd al meer willen bewegen maar weet je niet hoe 
of met wie? Je bent van harte welkom bij Powerwalkingclub 
Deventer. Vanaf vrijdag 20 september 2019 starten we met 
een pilot in de wijk Borgele / Platvoet om op een laagdrem-
pelige manier samen in beweging te komen. Iedereen is 
welkom, ongeacht je conditie, gezondheid, leeftijd en ziekte 
of beperking.
 
Powerwalking is buiten lopen in een stevig en krachtig tempo. 
Je armen houd je in een hoek van 90 graden. Er wordt tijdens 
het powerwalken erg gelet op je houding. Door passende 
oefeningen die onderweg gedaan worden, wordt er veel 
gewonnen aan spierkracht, balans en coördinatie. Onderweg 
kun je gezellig blijven kletsen en zit je in een hartslagzone 

waarin je extra vet verbrand. Het is een natuurlijke vorm 
van bewegen, met weinig weerstand, waardoor de kans op 
blessures klein is. Doordat we een uur in de buitenlucht zijn 
is het goed voor lichaam en geest. 

De les is een gezellige groepsles en toegankelijk voor ieder-
een en alle niveaus, echter moet je wel al in staat zijn om 
minimaal 20 minuten aaneengesloten te kunnen wandelen.

Info
Wanneer: vrijdagochtend 20, en 27 september, 4 en 11 oktober. 
Van 10.30 uur tot 12.00 uur.
Waar: verzamelen bij de Schalm.
Kosten: €4,00 voor een losse les, €35,- voor een 10-strippen-
kaart. 

Wandelen
Iedere woensdag wordt er ook vanuit de Platvoet gewan-
deld. In de zomermaanden was dat op woensdagavond. In de 
wintermaanden wordt er op woensdagochtend gewandeld. 
Een leuke wandeling van ongeveer 10 km door de buurt 
of richting het centrum, de IJssel of Diepenveen. Dit wordt 
georganiseerd door Monica en Fokke, beide bewoners van 
de Platvoet. 

Info
Wanneer: vanaf 16 september van 8.30 uur tot 10.30 uur. 
Waar: verzamelen bij Akdeniz voor. Nijhoffgaarde 4. 
Kosten: deelname is gratis, vaak wordt er onderweg ergens 
gepauzeerd. 

Badkamerkoor
Iedere vrijdagmiddag, in de grote zaal van de Schalm, zingen 
oudere buurtbewoners met elkaar. Het repertoire bestaat 
uit leuke en makkelijke liederen. Gezelligheid en ontmoeting 
is belangrijker dan goed kunnen zingen. 

Info
Wanneer: iedere vrijdag van 13.30 uur tot 14.30 uur. 
Kosten: €1,50 per keer. 

ONS GEMEENTEBOOMPJE
Onze straat, onderdeel van een rustige Deventer woonwijk, is 
enkele jaren geleden gerenoveerd. Er is o.a. een groenstrook 
gekomen tussen trottoir en rijbaan. Dit ging gedeeltelijk ten 
koste van de rijbaanbreedte. Die was voorheen ca. 6,5m en 
bevatte hier en daar verkeer remmende drempels of bulten. De 
breedte bedraagt nu zo’n 5,5m, hetgeen ook remmend werkt. De 
drempels mogen dan verdwenen zijn, als je nu niet oppast rijd je 
elkaar de spiegels er af. Komen twee echte trucks elkaar tegen, 
dan moet minstens één ervan door de nieuwe groenstrook 
baggeren. Gelukkig gebeurt dat niet vaak, want het is hier een 
echte woonwijk. Maar met grote regelmaat rijdt de vuilnisauto 
door deze contreien; of de glasbakophaal; of de kledingophaal. 

Vanwege de nieuwe groenstrook moest een rijtje bomen gerooid 
worden die in het voor jaar een tijdlang prachtige roze bloesems 
hadden. Daar waren de bewoners helemaal niet blij mee, protes-
teer maar eens tegen een log lichaam als de gemeente of de 
groenafdeling daarvan. Onderdeel van de vernieuwing, waar de 
bewoners dus niet onverdeeld enthousiast over waren, was de 
plaatsing van een aantal zeer jonge, zeer iele boompjes in boven-
genoemde nieuwe groenstrook, dus ook in het in vorm ietwat 
veranderde perk recht voor ons huis. Deze boompjes bleven 
overigens ternauwernood in leven tijdens een periode van stren-
ge vorst, harde wind en/of droogte. 

Op zekere dag ondergingen alle jonge boompjes in onze straat 
een van achter een bureau ten gemeentehuize vastgestelde 
snoeibeurt. Of dat nu echt noodzakelijk was konden de bewoners 
uiteraard niet beoordelen. Het gebeurde gewoon, ook pal voor 
ons huis. 

  

Een man met een snoeischaar plaatste een laddertje tegen het 
boompje en klom er alverwege in. Ik zat op dat moment in de 
tuin voor mijn huis en ik bekeek zijn activiteiten met aandacht. 
Op zeker moment zag ik hem zijn schaar plaatsen in een naar 
mijn verhouding behoorlijk dikke tak, lak bij de stam. Ik schrok 
daar behoorlijk van en realiseerde mij in een flits dat je soms een 
situatie beter van een zekere afstand kan beoordelen dan van 
heel dichtbij. Impulsief vroeg ik hem: “Weet u wel zeker dat ook 
die tak eraf moet?” Waarop de man op uiterst arrogante toon 
antwoorde: ”Meneer, laat dat nou maar aan de vakman over!” 
Ook daar schrok ik van en ik bedacht mij dat ik misschien wel 
wat al te snel commentaar had geleverd. En daar ging de tak, een 
groot gat achterlatend in een prachtige boomkruin-in-de-groei.
Ik dacht daar uiteraard het mijne van, zonder verder commentaar 
te leveren. Ik stond tenslotte als leek
tegenover een vakman…. 

We zijn inmiddels alweer een paar jaar verder en bijna dagelijks 
zie ik in het boompje voor mijn huis het irritante gat dat rechts 
van de stam zit met de boom mee groter worden. Waardoor 
de boom tevens opvallend asymmetrisch wordt. Die ergernis zal 
nooit overgaan en het zelfgenoegzame gezicht van de arrogante 
“vakman” zal ook nooit van mijn netvlies verdwijnen..

Dhr. Wieringa

In de laatste Schalmei deden wij een oproep om uw pen eens flink aan het werk te zetten. Wij waren 

op zoek naar leuke, spannende en/of grappige verhalen. Helaas loopt het nog niet storm.  Maar we hebben wel een mooi verhaal van de heer Wieringa ontvan-

gen. In het leuk beschreven artikel toont de heer Wieringa zich alsnog een 'vakman'. Hopelijk verzacht 

de plaatsing van dit artikel de ergenissen van het steeds groter wordende gat. een beetje  Nieuwgierig? 

Lees snel verder.
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agenda  
VASTE ACTIVITEITEN  
in de schalm
Maandag
08.30-12.15 RC Kids kinderopvang
14.00-18.00 RC Kids kinderopvang
09.30-10.30 Pilates
10.45-11.45 Feldenkrais
12.30-15.00 Schilder en tekenles
13.30-15.00 Creatieve huiskamer* Sociaal team
19.30-20.30 Badminton
20.00-22.30 Toneelgroep de Schalmspelers
20.00-22.30 Deventer fotokring 1x per 14 dagen

Dinsdag
08.30-12.15 RC Kids kinderopvang
14.00-18.00 RC Kids kinderopvang
09.30-10.15 Fysio-/seniorengym
10.00-12.00 Jazzgymnastiek 3 gr.
18.00-19.00 Yoga Berry Steenbruggen
19.30-20.30 Feldenkrais 
19.30-23.00 Bridgeclub Deventer
19.30-21.30 Volleybal competitie

Woensdag  
08.30-12.15 RC Kids kinderopvang
14.00-18.00 RC Kids kinderopvang
10.15-11.00 Bewegen in balans 70+
13.00-17.00 Bridge integraal
18.30-19.30 Pilates
19.45-20.45 Pilates
18.45-22.30 Volleybal recreanten
19.00-23.00 Biljarten

Donderdag
08.30-12.15 RC Kids kinderopvang
14.00-18.00 RC Kids kinderopvang
14.00-16.00 Bingo (1e donderdag v.d. maand)
14.00-16.00 Raster Bingo (3e donderdag v.d. maand)
18.45-22.00 Yoga Berry Steenbruggen
19.00-20.00 Schaken jeugd Pallas
20.00-01.00 Schaken Pallas

Vrijdag  
08.30-12.15 RC Kids kinderopvang
14.00-18.00 RC Kids kinderopvang
09.30-10.30 Feldenkrais
13.00-14.00 Yoga Berry Steenbruggen
13.30-17.30 Biljarten
14.30-15.30 Ouderenyoga
14.30-15.30 Zanggroep senioren*sociaal team
19.00-22.00 Disco jeugd (3e vrijdag v.d. maand)

Zaterdag
10.00-12.00 Koffiedrinken House of Hope

Zondag
10.00-12.00 Kerkdienst na afloop koffie

GROENEWOLDFLAT 
bestaat  50 JAAR
In juni is het alweer 50 jaar geleden dat de eerste bewoners 
zijn komen wonen in de Groenewoldflat 2 t/m 132. Heel 
bijzonder is het feit dat er nog 1 bewoonster is die vanaf juni 
1969 woont in de flat mevrouw Boonstra, waarover u in de 
vorige Schalmei meer hebt kunnen lezen. 

Op 14 september gaan de bewoners bij elkaar komen in de 
Schalm om het feit van het bestaan van het gebouw te vieren. 
Er wordt een gevarieerd programma gebracht. Een presentatie 
van ontwikkelingen Borgele en Groenewold, een fotoherken-
ningswedstrijd, presentatie van foto's rondom het gebouw in 
de loop der jaren. Uiteraard zal muziek uit de 60e jaren de 
boven toon voeren. 
Het muziek duo Bervoets-Westerhof zal de persoonlijke 
muziek in brengen.

Interesse in een activiteit?

Neem contact op met de Wijkvereniging Borgele & Platvoet via  
0570-670731 of wijkcentrumdeschalm@home.nl.  

Voor informatie over de activiteiten van het sociaal team kunt u 
contact opnemen via Team Toegang op 0570-695399 of 
info@socialeteamsdeventer.nl

Waar zou de 
Schalm zijn zonder 
vrijwilligers? 
In gesprek met Ralph van Dartelen die 
zich al ruim 2 jaar inzet als barman.

“Hoe bent u aan deze baan gekomen?”

“In een huis-aan-huisblad las ik dat er bij de Schalm, voor twee 
ochtenden per week, een vrijwilliger gevraagd werd voor de 
bar. Dit werd teruggeschroefd naar 1 ochtend in de week. Het 
Sociaal Team benaderde mij namelijk om aan een project van 
Windesheim mee te werken. Studenten die de studierichting 
PMT (Psycho Motorische Training) volgen, moeten daarvoor 
een stage van 5 maanden lopen.”

“Wat voor werk deed u voor uw barmanactiviteiten?”

“Ik had 35 jaar een eigen rijschool die ik destijds had overge-
nomen van de heer Groen. Helaas, ging mijn bedrijf failliet en 
door privéomstandigheden erbij, belandde ik in een ‘zwart gat’. 
Maar ik ‘vocht’ me eruit, ben ‘herboren’ en pakte mijn hobby’s 
weer op zoals: genieten van Formule 1, muziek en films. Verder 
ben ik vrijwilliger en rijd De Centrum bus en twee buurtbus-
sen naar Nieuw Heeten en Heeten. Bij het Meester Geerts-
huis begeleid ik het project ‘krachtvoer’ dat mensen helpt die 
‘in between jobs’ zijn. Ik kan dus niet zeggen dat ik me verveel.”

“Wat zijn precies uw taken als barman?”

“Alles wat er zo op mijn pad komt. In eerste instantie de gasten 
bedienen die voor een drankje langs komen. Dat loopt vaak 
lekker door vooral als er cursussen gegeven worden. Verder 
verzorg ik de sleutels en geef die af aan iemand die een ruimte 
gehuurd heeft, verstrek informatie en last but not least zorg ik 
ervoor dat alles netjes blijft.”

“Meneer van Dartelen hartelijk bedankt voor dit gesprek. Veel 
succes met uw baractiviteiten en alles waar u zich nog meer 
mee bezig houdt.”

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

Sociale -Wijkteam
Het sociale wijkteam biedt hulp bij vragen over ontmoeten, 
daginvulling, vervoer, geldzaken, huishouden, zorg en welzijn. 
Ze geven advies op maat. 
 � Telefoonnummer: Team Toegang 0570-695399
 � Emailadres: info@socialeteamsdeventer.nl

Gezinscoach 
De gezinscoach is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar 
met meerdere opvoedingsvragen. 
 � Telefoon: 14-0570
 � Emailadres: 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 kunnen die 
met elkaar georganiseerd worden op uw eigen wijze, passend 
bij uw buurt? U kunt hiervoor contact opnemen met wijkma-
nager Carolien Harkema via telefoonnr 06-51556423, e-mail: 
c.harkema.otten@deventer.nl en website: wij.deventer.nl 

Redactie De Schalmei
Hoofdredactie: Hans Kamp

Redactie: Jan-Boudewijn Bunt, 
Marjan Bauling en Richard Mekenkamp, 

Opmaak & layout: Eric Slim 

U kunt uw kopij of advertenties mailen 
naar wijkcentrumdeschalm@home.nl of 

inleveren bij wijkcentrum De Schalm.

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
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